










সি নশ্বর দঃ নিলে 19৮৪ ১৭ 
সা: 

ীন্ুরেন্দরনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, 

প্রণীত ও প্রকাশিত । 

ু ৃ  ্ ঞ 

গ 
লি 

সন ১৩১২ 

মূল্য ॥* আনা । 



৪৪ বাধার, বাগান এতদ্বারা ৬ ফ আজগত জি ॥ আর লেসপরপ্পরারাারারারারা্ঞপককপঞঞগারারারাপগটগদানিগঞ 

কলিকাতা) 

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরার দ্বিতীয় লেন, 

“কালিকা-যাস্ত্রেপ 
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রব্ী কণ্ঠক মুকিত 

আসত ররর 4.8 উবার... কস ০০-৯৬-০০০৪ অ+. পি ০. পর পি পাপা ম-৮০০-৭, লিপ পউওা 

শপাসিপ্ি 



ভম্িক্কা। 

শশস্ইডেদউিটিসপাি 

এই ক্ষুদ্র গ্রনথখ।নির মধ যথাস।ধা অসাম্প্রদায়িক ভাবে ভক্তিপথ ও 

ভক্তিপাধন সম্বন্ধে কছয়কাট কথা লিখিবাত্র চেষ্টা করিয়াছি । যদি 

আমার বিশ্বাসের সহিত সঙ্গদ্রয় পাঠকগণের মধো কাহারও মত 

বিভিননত! হয়, তাহ। হইলে তাহ!র নিকট আমার সবিনয় নিবেদন ষে, 

মতের পার্থক্য হেতু যেন একান্তিক বৈরাগ্য ব। বৈমুখাভাজন না 

হই। মতবিভিন্নত জাতীয় জীবন :ও স্বতন্্ তন্রান্ুশীলনের লক্ষণ । 

গতান্গতিকো! ন মহার্ঘঃ। অপরের বিশ্বাসের প্রতি আদর প্রদর্শন 

মহানিভাবতার পরিচয়, এবং আশা করি এই গ্রন্থখানি আগ্ত্ত পাঠ 

করিয়। পাঠক »সই মনঃস্িতার পরিচয়*দিবেন। ভক্তিপথ সম্বন্ধে এই 

কষুদগ্রপ্ে সকল কথ। লেখ। অপন্থব, সেই হেতু পাঠকগণের মধো যাহার। 

নারদপঞ্রাত্র, নারদহ্তত্র, শা্লান্থত্র ও মাকণেয় পুবাণ পাঠ করেন 

নই ইাহ[দিগকে এ গ্রন্থ গুলি পাঠ করিঠে অজবোধ করি। 

এই গ্রান্তে অনেক স্থানে শ্রীষ্তগবাগীতার শোক উদ্ধৃত করা 

*ইয়াছে, এবং অপর অনেক গুলে শীর(মানুজাচার্য্যের ভাম্মাহমোদিত 

ভাষার্ঘ মাত্র প্রকাশ করা হইয়াছে । 



ছি 

পঞিত শ্রীঅতুলকষ্জ গোষ্বীমী মহাশয় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর 

রচিত শ্রীবহস্তাগবতা মৃত, গ্রগ্ের মহান্ুতাব জয়গোবিন্দদাস কর্তৃক 
অনুবাদ খানি যথাসময়ে প্রকাশ ন। করিলে আমাকে অনেক অসুবিধা 

তোগ করিতে হইত। পুজ্যপাদ্র পণ্ডিতপ্রবর শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য 

মহাশয় অন্রগ্রহ পূর্বক এই পুস্তকখানি আগ্যোপাস্ত দেখিয়া ও প্র্ষ 

সংশোধন করিয়া! ন। দিলে আমি এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে অক্ষম 

হইতাম, তজ্জন্য আমি তাহার নিকট চিরকাল খত রহিলাম। তিনি 

এই রস্থখানিকে যেমন গ্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন আশা করি পাঠকগণও 

গ্রন্থখানিাক স্ই চক্ষে দেখিবেন ।- 

চন | নিবেদনমিতি 

৭৭ নং গ্রে ্্ীট। শ্ীশ্ররেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়স্য | 
৩*শে আ্্বিন, ১৩১২ নল। 
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যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদোবদন্তি 

পরং প্রধানৎ পুরুষ তথান্তে | 

বিশ্বোগ্ভতে কারণমীশ্বরং বা 

তন্মৈ নমে। বিদ্ব বিনাশনার | 

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভগবানকে পিতা ও 

পাতা ভাবে উপাসনা করিবার বিধি প্রচলিত আছে। ভারতীয় 

সপ্চণোপাসন! বা ভক্তিমার্প আধুনিক নয়. মহাভারত প্রণয়নে অনেক 

কাল পুর্ব হইতে এমন কি গপেদের সময় হইতে অভিগমনঃ আত্ম 

'নবেদন প্রতি দ্র ঈশ্রনোপাসন। চলিয়। আসিতেছে । অন্যান্য দেশে 

অপরাপর ধর্মমশ্যেও ভগবানকে পিতারূপে ব পাতারূপে উপাসন। 

করিবার বিধি অছে বটে, কিন্তু ভগবানকে মাতৃভ।বে পুজা করা বা! 

তাহার প্রতি মাধুর্য ভাব ভারতবর্ষেরই নিজন্ব। ভগবানকে জদয় 

শণো উপাপন। কর। শ।গিলাযবিগ্ঠার বিশেষন্নর এবং অধিরহশ্য বাঙ্খণে 

বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগা উপনিবদে বর্ণিত শাগ্ডিলাবিদ্ধা ভত্ভি 

শর অন্ঠতম আকর। গীত। ও ভাবরতস্থ নারায়ণীম্ব অধ্যায়কে 

আধুনিক ও খৃষ্ট পম্মের অভ্াদয়ের পর তদ্বাঙ্গকুলো সংকলিত বলিয়। 
পরিতাগ করিলেও ভারতে প্রচলিত ভক্তিসাধন বা এঁকান্তিক ধন্ম 

ঘে আনেক পুরাতন তাহার বথেষ্ট প্রমাণ উপনিষৎ ও অন্ঠান্ঠ প্রাচান 



২ ভক্তিনাধন ॥ 

গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। মহাভারতের শান্তিপর্বস্থ নারদের শেত- 
দ্বীপ গমনের উপাখ্যান ওনারদপঞ্চরাত্রে প্রসঙ্গক্রমে উক্ত উপাখ্যানের 

উল্লেখ থাকাতে অনেক প্রাচ্যতত্বান্ুসন্দিৎস্থ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 

বিশ্বাস যে ভারতীয় ভক্তিমার্গ খৃষ্ট ধর্ম হইতে সম্ভৃত। ভাহার। 
অনেকে বলিতে চান যে প্রীমত্তগবদগীতা! থৃষ্ট ধর্মের অভ্যুত্থানের 
পর খুষ্টীয় ভক্তিসাধনের আঙ্ুকুল্যে প্রণীত ও প্রকীশিত । পাশ্চাতা- 

গণের উল্লিখিত ভ্রমপূর্ণ ধারণার সম্বন্ধে বিচার পূর্বক তরতার 
তক্তিসাধনের নিরপেক্ষত্ব ও প্রাচীনত্ব সপ্রমাঁণ কর। বর্তমান প্রবন্ধের 

উদ্দেশ্ট নয়! তক্তিমার্গ প্রাচ্যই হউক আবু প্রতী/চ্যই হউক উহা শেষ্ঠ 

পথ উহাই আশ্রয় । 

গীতার নবম অধ্যায়ের একত্রিংশত্তম শ্লোকে ভগবান অভর প্রদঃন 

করিলেন, “ন মে ভক্তঃ প্রণগ্ততি” আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত 
হয় না । এই আশ্বাস বাক্যের উপবু নির্ভর করিয়। মহর্ষিগণ ভক্তিস।পন 

সম্বন্ধে আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং ভক্তিজিজ্ঞাসাই প্রধান ক্তন্য 

বোধে ভক্তি কাহাকে কহে, ভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ কিঃ এই প্রকার 

প্রশ্নের উত্তরে তেদাতেদবাদী মহাত্মা! শাগ্ডিল্যহ্ত্রপ্রণেতা গ্রন্থের দ্বিতায় 

সুত্রে কহিলেন, “সা পরান্ররক্ত্িরীশ্বরে” ভগবানে একাস্তিক অন্ুরক্তিই 

তক্তি। তগবানের প্রতি প্রীতি ও তাহার প্রিয়কাধ্য অন্ুগ্কানই 

অনুরক্তি। “তম্মিন প্রীতি স্তস্ত প্রিয়কাধ্যস্ত সাধনম্্”। নারদন্ছতে। 

তক্তিকে তগবানের প্রতি প্রেম বলিয়। বর্ণনা কর! হইয়াছে । “সা কহ 

পরমপ্রেমরূপা অমুতরূপ। যল্পব্1 পুমান্ সিদ্ধোভবতি, অমূতোভবতি, 

তৃপ্তোভবতি, বত প্রাপ্য ন কিক্িদ্বাগ্ছতি, ন শোচতি, ন দ্বষ্টি ন রমতে? 

নোৎসাহী ভবতি, ম তরতি স তরতি, সা ন কাময়মানা নিরোধরূপাৎ”। 

মহাত্মা নারদ একাদশ, প্রকারের ভক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 



ভক্তিনাধন | ৩ 

মাহাত্ম্যাসক্তি, রূপাসক্তি, পূজা সক্তি, শ্ম্ণাসাজি, দাসাসাক্তি, সখ্যাসক্তি, 
সান্তাসক্তি, বাঁৎসল্যাসক্তি, আত্মনিবেদনাসক্তি, তন্মর/সক্তি, পরম 

বিরহাসক্তি। প্রসঙ্গক্রমে এই প্রবন্ধ মধ্যে উল্লিখিত কয় প্রকারের 

তক্তির বিষয় বর্ণন। করিব । 

মহর্ষি কপিলাদি করুক প্রবন্িত সাংখামতে আত্মার বন্ধন বাস্তব 

নয়, অবিবেক হেতুই আত্মাকে বদ্ধ বলিয়! বোধ হয়, সুতরাং অবিবেক 

নাশে সংসার শান্তি হইবে ও আ.ত্যন্তিক পুরুষার্থ লাভ হইবে । নিত্য 

শ্রদ্ধ যুক্ত আত্মার বন্ধন ন।ই, প্রকৃতির সহিত সংবোগউ পুরুষের দুঃখের 
কারণ। “সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশরয়। প্ররৃতিঃ।” ঈশ্বক্ুষঃ 
কৃত সাংখ্যদর্শন । বেমন স্ফাটিক পাত্রের নিকট জবাকুস্ম রাখিলে পাত্র 
পুমষ্পের বর্ণ বিশিষ্ট হয় সেইরূপ প্রকৃতির সান্সিধযে প্রকৃতির গুণ 

পুরুষে আরোপিত হওয়ায় পুরুষকে ত্রিগুণবিশিষ্ট বলির বোধ হয় । 

প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তিই অপবর্গ বা মোক্ষ । প্ররুতি পুরুষ 
বিবেক দ্বাবাই মোক্ষ লাভ ভয়। পুক্তষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ 

নিত্যবুদ্ধ চেতন, বন্ধ ব| সংস্ততি বা মোক্ষ ইহার ধর্খ নহে, এই গা 

_ছ্বন্মিলে অবিবেক দূর হয় । অছৈতবাদীর মতে বগ্গাঘ্ৈক ভাব 

উৎপন্ন হইলে প্রপঞ্চ দূরীভূত হয় অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানদার। তাপত্রয় 

নিঃশেষে নিবাবিত হয় । 

-$1 

“নান্ঠোইস্তি পন্থা ভববন্ধমুক্তো 

বিনান্বতত্বাবগমং সুনুক্্ম্ 1৮ 

অতিস্ক্াপ্রক্রিয়াসাধ্য আত্মজ্ঞান ব্যতীত ভববন্ধনমোঁচনের আর 
কৃনি উপায় নাই। “ত্রঙ্গাভিননস্ববিজ্ঞানং ভবমোক্ষস্ত কারণষ্।” বঙ্গ 

ও আত্মা উভয়ে অভিন্নবুদ্ধিই সংসার মুক্তির উপায়। অপর পক্ষে 



$ ভক্তিনাধন । 

ভক্তি পথাবলম্বীদের মতে ভগবানে অহৈতুকী অব্যতিচারিণী ভক্তি 
দ্বার সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণ পাইবে। 

মাঞ্চ যোইব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন নেবতত । 

ন গুণান্ ঘমতীট্ত্যতান্ ত্রহ্মভুয়ার কল্পতে ॥ 
শীত] ১৪।২৬ 

ভাগবতে কথিত আছে, 

সংনারনিম্কুমতি ছুস্তর মুভ্তিতীষে। 
নান্যঃ প্লবেো। ভগবতঃ পুরুষোত্রমন্য | 

 লীলাকথারননিষেবনমন্তরেণ 

পুংনোভবেদ্ বিবিধছুঃখদবার্দিতস্য ॥ ১২1৪1৪০ 

বিবিধ প্রকারের ছুঃখ দ্বার! মুহমান পুরুষের অতি ছুস্তর সংসার 

সিন্ধু পার হইবার জন্য ভগবান ধুরুষোত্তমের লীলাকথ।রস অন্তরের 

সহিত নিষেবন তিন্ন অন্ত কোন উপার নাই। 

গীতাতে উক্ত আছে, 

মতকর্মমকুন্ম২পরমো মদ্ডক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ 
নির্কৈরঃ বর্বভূতেবু যঃ ন মামেতি পাগুব । ১১1৫৫ 

ধিনি সমস্ত কামন। পরিত্যাগ পুব্বক একমাত্র ঈশ্বরার৫থ ই কর্মানুষ্ঠান 

করেন, সকল কার্য্েই ধিনি ভগবানকে মুখ্য উদ্ধেগ্র মনে করেন, ধিনি 

ভগবৎকীর্বন, স্তৃতি ধ্যানার্চন প্রণামাদি ব্যতীত জীবন ধারণ করাকে 

কষ্টকর মনে করেনঃ যিনি ভগবানকেই একমাত্র প্রিয় মনে করিয়। 

অপর সঙ্গ অসহ মনে করেন, যিনি ভগবানের সহিত বিয়োগই ছুঃখের 

একমাত্র কারণ ও সংধোগই সুখের একমাত্র কারণ বিবেচনা করেন ও 



ভক্ভিনাধন ॥ ৫ 

সেই হেতু সর্ধভূতে নির্বৈর তিনিই ভগবাঁনকে অন্ুতব করেন। শ্রীভান্তের 
প্রথম অধ্যায়ে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মহাত্মা রামান্ুজন্বামী বলিয়াছেন ষে 
কেবল মাত্র ব্রঙ্গাক্মৈক হরিজ্ঞান দ্বার। অবিদ্যানিনৃত্তি যুক্তিযুক্ত নহে। 

মহাত্া! স্বপ্েশ্বরও আরও স্পষ্ট ও প্রবলভাবে এ কথাই *বলির়াছেন, 
াহার মতে সংসার নিরন্তির জন্টট কোন অলৌকিক সাহাযোপ্ু 
প্রয়ে।জজন এবং তাহাই ভক্তি । 

যে।গমতে অষ্টান্গ সাধন ব। বৈরাগ্য ব। অভ্যাস দ্বার। চিত্তরত্তি 

নিরোধ কৰিতে পাবিলে মানব নির।লম্ব হর, তখন বিমল বন্গজ্ঞান 

প্রকাশ পার, স্ুতরছি যেগমতে চিত্তরৃত্তি নিরোধ করাই সংসার 

নিবৃত্তির উপায়, অতএব মুযুন্ষুর পক্ষে রাগ বা অন্গরাগ হেয় ও 

সর্বতেভাবে পরিত্যাজ্য । কিন্তু ভক্তিপথে অন্থরাগই "সংসারের 

সকল প্রকার ক্লেশ নিবারক, অন্ুরাগই প্রধান অবলম্বন, অনুরাগই 

উপায় ও পথ । প্রবভির দ্বার। প্রবৃত্তির নিরোধই ভক্তি পথের মূল 

হত্র। শ্রীমস্তাগবতে কথিত আছে “পগ্ডিতের। বলেন দে আসক্তি 

মাস্মার অক্ষযপাশস্বরূপ তাহাই আবার সাধু পুরুষে বিহিত হইলে 

 নিরাবরণ মোক্ষের দ্বার স্বরূপ হইয়া থাকে ।” ৩৫।২৭। পাছে ভক্তি 

অর্থাৎ ভগবানের প্রতি উকান্তিক অনুরাগ ম্ুযক্ষুর অনুচিত ও 

প্রতিবন্ধক এই প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় সেই কারণে শাগুলা 

“ুত্রকার হ্ত্রে লিখিয়াছেন “হেয়! রাগত্বার্দিতি চেনোভমাম্পদত্বাং 

সঙ্গবৎ।” ২১। পুজ্যপাদ স্বপ্নেশ্বরাচার্যয টাকাতে লিখিয়াছেন “সঙ্গ 

মাত্রেই যেমন হেয় নহে অসৎ সঙ্গই হেয় সেইরূপ অনুবগ মাত্ডেই 

হেয় নহে, সংসারাহ্ছবন্ধী অন্ুরাগই হেয়।” যে স্নেহ মমতা অনুরাগ 

পার্থিব নশ্বর পদার্ণের উপর স্স্ত থাকাতে মানবের জীবনে এত জাল! 

যন্ত্রণাঃ মানব জীবন এত কষ্টকর, সেই ন্নেহ মমতা অন্গরাগ অবিনশ্বর 



শু ভক্ভিনাধন । 

পদ্দার্থের উপর সংস্ত করিলে মানব জীবনে অতুল ভূমানন্দ তোগ 

করেন। “ঘে! বৈ ভূমা *তৎস্খং নাল্পে সুখমস্তি” সেই ভূমা স্বরূপ 

ভগবানকে ভাল বাসিলেই সুখ তাহা! অপেক্ষ1 অল্প কিছুতে সুখ নাই! 
মানবের প্রবৃত্তি বতদিন ন। পর্য্যন্ত ভগবন্ুখী হয় ততদিন তাহার 
হদয়ে অশান্তি, কিন্তু যখনি সেই অনুরাগস্সোতের গতি বদলাইয়। 

তগবন্বখী করা হয় তখন তাহার হৃদয় আনন্দময় ও শীস্তিপুর্ণ। 
মানবের রত্তিগুলিকে ভগবন্থুখী করাই ভক্তিমার্গ, প্রবৃত্তি দ্বার? 

প্রন্নভ্ভি জগ করাই ভক্তিমার্গের বিশেষত্ব । অপর পথাবলম্বী মহাত্ম। 

বলিবেন “তোমার হাদয়ের স্েহ তালবাঁসাই ক্োমার বন্ধনের নিগড়, 

সেই শৃঙ্ঘখলগুলি বলপুর্ধক কিম্ব' অভ্যাসের দ্বারা কিম্বা জ্ঞান ব। 

বৈরাগোর সাহায্যে টানিয়। ছি'ড়িয়া ফেলিয়া দাও, প্রাণে শাস্তি 

পাইবে ।” ভক্ত প্রেমিক বলিবেন “মানুষকে পার্থিব বস্তকে ভালবাসিয়। 

কষ্ট পাইতেছ, নশ্বর আবদ্ধ বস্তুতে, প্রেম স্থাপন পব্বক প্রাণে ষন্ত্রণ; 

পাইতেছ, মান্ধবকে আর অত ভাঁলবাসিও না, অবিনশ্বর অনাবদ্ধসম্থ 

ভগবানকে ভালবাস, ভক্তের প্রণধন ভক্ত বসল ভগব।ন শান্তিপ্রয়াসী 

লোককে শান্তির পথ নিজেই দেখাইয়। দিবেন; নিজেই স্নেহভরে তাহার 

হাত ধরিয়। তাহাকে শান্তিধামে লইয়া যাইবেন।” তিনিই মানবকে 
অভ্যাস করিতে শিখাইযু! দিবেন, তিনিই" মানব হৃদয়ে ভক্তি ঢালিয়। 

দিবেন। ভগবানের করুণাব্যতীত কে কবে ভগবানকে ভালবাপিতে 

পারিয়াছে ? 

কপ! হয় প্ররুষ্ণের উপরে যাহার । 

পেই ত তাহারে পায় জানিহ এ সার ॥ শ্রীবৃহপ্ভাগবতামৃত ॥ 

ইন্জ্িয়ের লোপ সাধন করিলেই ধন্মীচরণ কর! হয়'না। ইন্দ্িয়ের 

লোপ সাধন করিলেই কি ইন্দ্রির্ জয় হয়? ইন্ড্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের বিষয় 



ভক্তিসাধন । থ 

হইতে পৃথক রাখিলেই কি ইন্জ্রিয় জয় হয়? চক্ষু উৎপাটন করিলেই 
কক দেখিবার ইচ্ছা চলিয়া যায় ?' আহারের ,অভাঁবে কি ক্ষুধা থাকে 

7 পরস্ত ইন্জ্রিয়কে তততৎ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর! অত্যন্ত 

রূহ বাপার ৷ ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা লোপ কৰিলে বা খর্ব করিলে অথবা 

ক্ষিযগণকে তত্তৎ বিষয় হইতে দুরে রাখিতে চেষ্ট৷ করিলে প্রবৃত্তি 
জয় হয় না। ভৌতিক দেহ এমন কি লিঙ্গশরীর বর্তমান থাকিতে 

ইক্তিয় জয় করা যায় না। দেহ বর্তমান থাকিতে একাত্ততঃ কম্মত্যাগ 

কন! যার না। | 
নহি দেহভূষ্ভাশক্যং ত্যক্ত,ং কম্মাণ্যশেষত৫। 

১৮১১ গীতা | 

অথচ প্রবৃত্তি এখন সাংসারিক অলীক অনিত্য বস্তুতে আবদ্ধ আছে, 

তাতাকে একটু বদলাইয়া দাও, অনিত্যের দিকে আছে নিত্যের দিকে 
কিরাইয়া দাও, তাহা হইলে আজ যাহাকে বিষয়ান্ুরাগ বলিয়া! উপেক্ষা 

ও প্রণা করা হইতেছে, কাল তাহাই আবার ঈশ্বরে পরমানুরক্তি 

হয় সাধকের প্রাণে শাশ্বত শান্তি প্রদান করিবে । যদি প্রবৃতি বা 

অন্ুরাগকে একেবারেই লোপ কর হয় তাহা হইলে ভক্তি ব৷ ঈশ্বরে 

একান্তিক অনুরাগ হইতে পারিবে নাএ গীতাতে সেই হেতু ভক্তি- 

মাগাবলম্বীদের প্রতি নির্দেশ কর হইয়াছে “মধ্যাবেশ্ত মনো" অর্থাৎ 
“তগবানে মন সন্নিবেশ পূর্বক উপাসনা করিতে হইবে। উদ্ধৃত স্থলে 

মনকে মননের বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে নির্দেশ কর! হয় নাই।, 

ভগবানকে বা সগুণোপাধিক ঈশ্বরকে মনের মননের একযাত্র বিষয় 

করিতে বলা হইয়াছে। 

এ স্থলে এই সন্দেহ হইতে পারে যে উপনিষদে কথিত আছে বে 
বঙ্ধকে মনন কর। যায় না প্বন্মনস। ন মন্ুতে” অর্থাৎ যাহাকে 

এ 

ঢুরী 

৫ 



৮ ভক্তিনাধন । 

মন মনন করিতে পাবে না- সুতরাং ভগবানকে কি প্রকারে মনের 

মননের বিষয় কর! হয়? , এতদুত্তরে সিদ্ধান্ত এই যে তগবানকে জান! 
যায় যে তাহা নয়, জানা বে যায় না তাহাও নহে। তঘিজ্ঞানেন 

পরিপশ্ঠান্তি ধারাঃ? ধীর ব্যক্তিগণ তাহাকে বিজ্ঞান দ্বার) দর্শন করেন । 

যেবলে আমি তাহাকে জানি না সেত তাহাকে জানেই না, থে 

বলে আমি জানি সেও তাহাকে জানে না। বস্ততঃ ব্রহ্ষকে কিছু 

কিছু জ|ন| বায়, সগুণত্ব উপাধি ঘোগে তাহার সম্বন্ধে কিছু জান। 

যাঁয় বটে, পুর্ণভাঁবে তাহাকে কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না। “কিছ 
জানি কিছু জানি না।” যাহাজানি তাহ! অতি অল্প, যাহা জানি না 

তাহ। অনন্ত সমুদ্র বিশেষ । বাহ। হউক ভক্তি সাধনে, প্রবৃত্তিকেই লে 

“পরানুরক্তিবীশ্বরে” অর্থাৎ ভক্তিতে পরিণত করিতে হইবে তাহ। বেশ 

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে । অনির্দেশ্য অব্যক্ত উপাসনায় কিন্ত উন্ছি্ 

সকলকে সম্পূর্ণভাবে সকল প্রকার বিষয় হইতে সতন্ত্র করিয়া নিব্বিক্প 
অবস্থায় রাখিবার বাধ কথিত আছে। গীতার দ্বাদশাধায়ের চত্তর্ঁ 

শ্নোকে সেই হেতু অপরোক্ষজ্ঞানপথাবলম্বাদিগের প্রতি আদেশ কনর 

হইয়াছে “সনিয়ম্যেত্দ্িয় গ্রাম” অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে সংযম পুকান 

অব্যক্ত ভাবন। করিতে হইবে । , 
কি উপায়ে প্ররত্তিকে “পরান্গরক্তিবীশ্বরে'তে পরিণত করা ঘা, 

কেমন করিয়[ই ব। ব্রঙ্গ স্বরূপ উপলদ্ধি করা যায় এই দুইটা জান 

এখন প্রয়োজন । প্রবৃত্তির দ্বার। প্রবৃত্তির জয় করা নিতান্ত অন্নায়াসসাপা 

নহে, অথচ ইহাই তক্তিপথ। এই সত্যের অপব্যবহার হেতু ভক্তিপ্রধ।ন 

ধন্মগুলির মধ্যে, বিপর্ধ্যয় উপস্থিত হওয়াতে অনেক সম্প্রদায় 

বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । 

তক্তি শ্রদ্ধা নহে, কর্ম নহে, জপ নহে; তপঃও নহে, অথচ ইহার 



ভক্তিনাধন । ৯ 

মধ্যে সকলই নিহিত অ:ছে। কর্ম সর্ধক্ষণই তক্তিপথের বিক্ষেপক, 

কিন্তু ভগবংগ্রীতি উন্দেশ্তে ভগবানে কর্মফল অর্পধ করিয়! কন্মানষ্ঠান, 

ভক্তিসাধনের অনুকুল । বিষয়ে বিতৃঞ্চাকে বৈরাগ্য কহে, এই বৈরাগা 

ভক্তিরসের শোষক? যেহেত বৈরাগ্যবশতঃ ভগবৎসেবাতেও মানবকে 

উদাসীন করে কিন্তু যখন বৈরাগ্য বশতঃ মেক্ষেতেও বিভৃষ্ঝ৷ হয় 

তখন বৈরাগ্যও ভক্তিসাধনের অন্ুকুল। আম্মা অনাত্মার ততববোধই 

জ্ঞান, জ্ঞানমার্গে আন্মতন্তাদির বোধ বিস্তীর্ণ হওয়াতে তক্তিতে প্ররত্তি 

অতিশয় শীর্ণ করে ; কিন্তু এই ভ্ঞানবশতঃ ঘখন সাধক অদ্বৈততন্থ অন্গেষণ 

ত্যাগ করিয়। কেবল* “ভগবদীযর় আত্মা” মনে করেন তখন আস্মানাগ্ছু 

বিবেক জ্ঞানও ভক্তিসাধনের অন্থকুল। ভগবানে প্রেম বা একান্তিক 

অন্ুর/গই ভক্তি । ভগবানের প্রতি অব্যতিচারী অহৈতুক প্রেম ও 

সেই প্রেম হেতু তাহার প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠানই ভক্তিসাধন, উহাই ধন্ম । 

তক্তিসাধনে বা ধর্মে উপান্ত আছেন, উপাসক আছে, উপাসন। আছে, | 
কম্ম আছে, কর্মের উদ্দেন্ত আছে, যাহার উদ্দেশ্যে কর্ম কর| হয় তিনি 

আছেন, এ অবস্থায় স্নেহ আছে, প্রেম আছে, ভক্তি আছে, মন্তষা্ 

আছে। দ্বৈততাব আছে, জীব আছেন, সকলই আছেন, কিন্তু বিশ্ুন্গ 

জ্ঞানমার্গে কিছুই নাই, কেবল “একং জান মাছ্ান্তশূন্তম্” | সেখানে 

কিছুই নাই-প্রেম নাই, ভক্তি নাই, স্বেহ নাই, এক অখণ্ড স্ভ,: 

*“আনন্দও নাই, নিরানন্দও নাই । বিশুদ্ধ জ্ঞানমর্গে 

ক্ষ ধম্দু কক চ বা কাম: ক চার্থঃ কক বিবেকতা। | 

ককনাধকঃ ক্ধ লিদ্ধির্কা শ্বশ্বরূপেইহমদ্বয়ে ॥ 
অষ্টাবক্রসংহিত । 

্বন্বর্ূপে সর্বত্র অন্তর্বহিরবস্থিত আমাতে ধন্মই বাকি? কামব! 
কি? অর্থ বিবেকই বাকি? সাধক সিদ্ধিই বা কি? অদ্বৈতমতাবলন্ধা 



রি ভক্তিনাধন | 

লম্কী জ্ঞানীদের মতে ব্রঙ্গান্তৈক বভাব জন্মিলে সংসার নিবৃত্তি হইবে 
অন্যথা নহে ইহা মহাত্মা, শঙ্কর প্রণীত অধ্যাআোপদেশবিধি । কিন্ত 
তক্তমার্ধাবলন্বী মহাত্মাদ্দের মতে রক্গাত্মৈকত্বতাবকল্পনাই কৈতব- 

প্রধান (শ্রীটচতন্ঠচরিতামৃত )। তক্তিপথে উপান্ত উপাসকে চির- 

কালই প্রভেদ আছে ও চিরকালই প্রভেদ থাকিবে; 'ক্য নাই ও 

থাকিতে পারে না। তরঙ্গ সমুদ্র নহে, উপাসক উপাস্য নহেন, 

উপাসক কখনও উপাস্ত হইতে পারে ন।। ভক্তি শাস্ত্রের মতে জীব 

রঙ্গের একীকরণ পাৰণ্ডের মত । 

যেই মুঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম, 

সেই ত পাষণ্ড হয় দণ্ডে তারে ঘম। 

শ্লীচেতন্তচরিতামূত মধ্যলীলা ১৮ অধায়। 

এমন কি দেবতারাও পরমেশ্বর (বঙ্গ) নহেন। হরিতক্তিবিলাস 

গ্রন্থে কথিত আছে £- 

ষস্ত নারায়ণ দেবং ত্রন্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ 

নমত্বেনৈব বীক্ষেত ন পাষণ্তী ভবেদ্ধ,বম্। 

ভ-ক্ত শাস্ত্ানুসারে ব্রহ্ম ও আত” এক নহে। রঙ্গ উপাস্ত,আতম্ম। উপাসক ? 

তগব(ন হইতে জীবের উৎপত্তি বটে কিন্তু জীব তগবান নহে। 

ভক্ত বলেন।+_ 

«“তোহে জনমি পুন) তোহে সমায়ত 

সাগর লহরী সমান।” 

বিদ্যাপতি। 

কিন্ত লহরী সাগর নয় । ভগবান হইতে জীবের ভেদও আছে অভেদও 
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আছে। ঘনতেজঃসমষ্ট আদিত্যর সহিত অংশন্বরূপ কিরণের ষ্ে 

সন্থম্নঃ জীবের সহিত পরমাস্মারও সেই প্রকার্ সন্বক্ধ । 

পররহ্ম হৈতে জীব অংশত্বে প্রসিদ্ধ 

অতএব ভেদপ্রান্তি হয় নিত্যসিদ্ধ॥ বৃঃ ভাঁঃ। 
এই অংশ অংণী ভেদ নিত্যভেদ, ইহা মার। দ্বারা ভ্রমেতে উৎপাদিত 

নয। আবার জীব পরবক্ধ হইতে ভিন হইয়াও ভিন্ন নয়-_ 

সচ্চিদানন্দত্ব বঙ্গ সাধন্ম্যে অভিন্ন । 

রবির কিরণ মত অংশস্বে ত তিন্ন ॥ বব ভাঃ। 

নক্ত জাবের সহিতও ব্রদ্দের এই প্রকার নিত্যভেদাভেদভাব বর্তমান 

থকে । মুক্ত হইলে নিজ তত্রজ্ঞান হয় ও সংসাবিস্বরূপ ভ্রম থাকে না। 
স্র্যরশ্মি বেমন কৃর্ধা হইতেই উদ্ভূত অথচ সূর্য্য নহে, সেইরূপ উপাসক 
উপাস্য হইতেই উদ্ভূত কিন্তু উপাস্য নহে। দ্বৈতবাদী মহাত্মা মধবাচার্ধ্য 
তন্বযুক্তবিলী গ্রন্থে বলিয়াছেন,-- 

যথ। সমুদ্রে বহব স্তরঙ্গ। 

গুথা বয়ং ব্রহ্মণি ভুরি জীবা2। 
ভবে তরঙ্গো ন কদ্াচিদন্ধি 

ব্রহ্ম কল্মাভবিতাঁনি জীব ॥ ১০ ॥ 

সমুদ্রে বেষন অনেক তরঙ্গ রহিয়াছে সেই প্রকার ব্রক্দে অনেক জীব 

বহিয়াছে, কিন্তু তরঙ্গ সকল যেমন সমুদ্র নয় তুমি জীব কি প্রকারে 
বঙ্গ হইবে? জীব আধেয়, ভগবান আধার । রঙ্গব্যতিরিক্ত সতন্ত্ 
জগৎকারণ ভক্তিপথাবলম্বীর।ও স্বীকার করেন ন। তাহাদের মতেও 
জগতের উপাদানও নিমিত্তকারণ রঙ্গ ; তাই বলিয়া! কার্য কারণ নহে, 

অংশ অং) নহে। 



৯২ ভক্তিবাধন । 

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রন্মেতে জীবয় 

সেইঘ্রঙ্গে পুনরপি হয়ে বায় লয়। 

| আঁচৈতন্তচরিতামূত মধ্যলীলা । 

অদ্বৈতবাদীর মতে কাধ্যকারণে বিশেষ ভেদ নাই, যেমন সুবর্ণ হইতে 

জাত অলঙ্কারের চিরক[লই স্ুব্ণত্ব থাকে সেইরূপ ব্রঙ্গ হইতে জায়মান 

বস্থও রঙ্গ। মহাস্থা শঙ্কত প্রণীত অপরোক্ষান্থৃভূতি গ্রশ্থে উক্ত আছে __ 

সুবণাজ্জারমানত্য শুবর্ণত্ব্ শাশ্বতম্ 

ব্রহ্মণে। জায়মানন্য ত্রক্মভ্ব্চ তথাভবেৎ ॥ ৫১ 

যেমন জল তরঙ্গাকারে দুষ্ট হয়, তা পাঙাকারে দৃষ্ট ভর, আত্মাও 

তন্ধপ অনন্ত বন্ধাগাকারে বিদ্যমান বহিয়াছেন; ঘটাদি দে নৃত্তিকাইঈ 

হাহা অজ্ঞান বশতই জান। যায় না। 
অভ্ঞানান্ন বিজানপ্ডি ঘ্নদেব হি ঘটাদিকং | ৬৩ 

এক্ষণে এই প্রপঞ্চের উপাদান কি এই প্রশ্রের সিদ্ধান্ত করিলেন-- 

উপাদানৎ প্রপঞ্চন্য ব্রন্মণোইন্যন্ন বিছ্যতে | 

হল্মাৎ দর্ধপ্রাপঞ্চোহয়ং ব্রন্ৈবান্তি ন চেতরং ॥ ৪২ 
যে 

অন্ধৈত মতে কার্যাকারণসন্বন্ধই মিথ্য। প্রপঞ্চ ; অবিদ্বা। হেতু বিশ্ব 

কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধ প্রকাশমাঁন হইতেছে, অবিদা!র নাঁশে কার্ধযকারণ 
খটিত বিশ্বের বিনাশ হইবে ও নির্মল বঙ্গসত্ত। প্রভাতি হইবে । 

আত্মাজ্ঞানাজ্জগছাতি আত্মজ্ঞানান্ন ভানতে ॥ 
অষ্টাবক্রুসংহিতা--২।৭। 

যেমন যে পর্য্যন্ত ঝিনুকের জ্ঞান না জন্মে সে পধ্যত্ত শিন্ুককে রূপ। 

বলিয়। বোধ হয় সেই প্রকার সর্ব।ধিষ্ঠঠন অদ্বয় বন্গতত্ত অবগত না! 

হওয়। পর্য্যন্ত জগৎকে সত্য বলিয়। বোধ হইবে। 



ভর্তিনাধন। ১৩. 

তাবৎ রতাং জগক্ডাতি শুক্তিকা রজৃতত$ ষথ। 

যাবন্ন জ্ঞায়তে ব্রহ্ম অর্ধাধিষ্ঠান নদ্বয়ম্ ॥ 
আত্মবোধ। ৭। 

অদ্বৈতবাদীদিগের মতে জীব ও বঙ্গের প্রভেদ্ জ্ঞানই অবিদ্য!; ভক্তি- 

বাঘীদের মতে জীব ব্রদ্ধের প্রকৃত সন্বন্ধজ্ঞানের অভাবই অবিদ্য। ও 

তাহ হইতেই সংসারিত্ব রূপ ভ্রম উৎপন্ন হয়। 

পরত্রন্মের অংশভূত নিজতন্ব। 

বিস্বৃতি সন্ধানহীন হয় বিশেষন্থ ॥ 

তাতে সংসারিত্ব রূপ ভ্রম উপজয় ॥ 

অবিদ্য। হেতুতে যেই সংসারিত্ব হয়। 
ভ্রমাত্মবক কেবল সে জানিবে নিশ্চয় ॥ 

তক্তিশাব্রান্থুসারে বঙ্গ ও আত্ম। এক নহে। 

আতুসহ ভগবানে অভেদ বাসনা । 

নিশ্চয় জানিহ সেই হয় ভর্ধাসন' ॥ 

ব্রঞ্থবৈবর্ত পুরাণে উক্ত আছে-_ 

বিষর ম্লেহ নংবুক্তো ব্রন্মাহমিতি যো বদেত 
কল্পাকোটিনহত্রাণি নরকে ন তু পচ্যতে ॥ 

কিন্তু যোগবাশিষ্টে কথিত আছে বে, হঙ্গাত্সৈকতসত্য প্রাকৃতজনের 

নিকট প্রকাশ করাই গহিত | 

অভ্ঞন্তান্ধি প্রবুদ্ধন্ত নর্বং ব্রন্মেতি যো বদেহ। 
মহানরক জালেনু নৈব বিনিষোগ্জিতঃ ॥ 

জীব ও রন্ধে প্রতেদ সকল ভক্তিমার্গান্থগামীদের মতে একই ভাবের 
নহে। মত বিভিন্নতা আছে ও সেই মত বিভিন্নত। হেতু দ্বেতবাদ 



১৪ ভক্তিনাঁধন। 

বিশিষ্টাত্বৈতবাদ, অচিস্ত্যতেদাভেদবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিক মেনু 

লষ্টি হইয়াছে । বঙ্গাত্রৈকত্বজ্ঞানপথারূ্ধ মহাত্মার ধর্্দ নাই, কিন্তু 
তিনি ভিন্ন সকলের পক্ষে ধর্ম প্রাণ অপেক্ষাও প্রিন্ন হওয়া উচিত । 

ভক্তিপথান্ুগামী মহাত্মারাও যতক্ষণ ন। পর্য্যস্ত ভগবানে তন্ময় হষ্ঘু। 

পড়েন ততক্ষণ ধন্দ্ত্যাগ করিতে পারন না। 

মন্থুষ্যের ধন্ম"মন্ুয্যতধ, মনুষ্য ভিন্ন অপর প্রাণি সকল হইতে বে যে 
গু সকল মনুষ্যকে পৃথক করিতেছে সেই সেই গুণ গুলির ব) পুতি 

শুলির সম্যক অন্ুশীলনই মনুষ্যত্ব । মানবীয় বৃত্তি সকলের সম্যগন্- 

'শীলনে মন্ৃষ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবার সন্ভাবন। ও হওয়! স্বাভাবিক । 

যে বৃত্তির অনুশীলনে মানবের দেবভাবের হানত। হইতে পারে, অর্থও 

যে বৃত্তির অনুশীলনে মানবের অপরাপর বৃত্তির অন্নগালন করার ব্যাঘাত 

হয় সে বৃত্তির অনুশীলন করা কর্তব্য নহে। অনুশীলন বি 

হইলেও সেই স্থলে ইন্দ্রিয় দমনই ইন্দ্রিয়ানুশীলন, সেই স্লে ইন্রির 

দ্রমনই ইন্জিয়ের স্বাধীনতা । অরণ্যে গমন পূর্বক ফল মূল আহার ও 
অগ্নিতে আহুতি প্রদান করাই প্রক্কৃত মনুষ্যত্ব নহে, উহাই প্রক্কত 

ধন্ম নহে ! মন্ুষ্যহ্ৃদর়ে দয়। আছে, স্নেহ আছে, সহা্ভতি আছে, 

ংখ্য সগ,ণরাণা আছে। এ স্গ,ণ সকলের অঙ্শীলন অরণ্যে সম্ভল 
নহে। অরণ্যবাস বাদ ধর্মের একমাত্র লক্ষণ হইত তাহ! হইলে বন্- 

'জন্তরগণ মনুষ্য অপেক্ষা ধান্মিক । বদি বায়ু সেবনই ধন্মের লক্ষণ হইত 

ভাহ। হইলে অনেক প্রকার সর্প মনুষ্য অপেক্ষা ধার্মিক । যদি নিষ্পন্দী- 

ভাঁবই ধর্মের লক্ষণ হইত তাহা হইলে ভেক জাতি মনুষ্য অপেক্ষ। 

ধার্দিক। সংসারে ও জনসমাজে থাকিতে হইলে নানাপ্রকার লোভ 
»ক্ষোহ আসিয়া উপস্থিত হয় তাই বলিয়! কি অবণ্যবাস বা সন্যাস এভণ 
বর্ম সঙ্গত ? সংসারে পাপ প্রলোভন আছে বলিয়। সংসার তাাগ করতঃ 

পে 
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অরণ্যবাস কর! কখনও প্রক্কৃত মন্ুধ্যত্ব হইতে পারে ন।। সংসার বা 

জনসমাজ ত্যাগ করিলেই কি মন মানবকে ত্যাগ করে ? তাহ! হইলেই 
কি মোহ মানবকে ত্যাগ করে? বরং সংসারে থাকিয়া অনুশীলন দ্বার। বা 

ভগবানের সেবা দ্বারা অসৎ রত্তি গুলি দমন করিবার চেষ্টাই বাঞুনীয় 

এবং উহাই ধন্ম। সংসার তাগ করিলেই ত মন মানবকে ত্যাগ কপে 

না। নি্ষর্ম। হইয়া ধর্মচরণ ব। ভক্তিসাধন হয় না। কন্ধ পরিভ্যাগ 

করিয়। ধর্ম জীবনে অগ্রসর হওয়। দুরে থাকুক, জীবন ধারণ কর উ 

বার ন। কন্ম করিতেই হইবে, যেহেতু কর্্ত্াগ করিয়। কেহ একদ ও 

খাকিতে পারে না।' 

নহি দেহভূতা শকাং ন্যক্ত,ং কম্মাণ্যশেষতঃ | , 

গীত 1১৮১১ 

স্বভাবজ কন্মের দ্বারা মন্ুধা মাত্রেই আবদ্ধ 1 , দি মোহ বশতঃ 

কন্ম তাগ করিতে ইচ্ছ। হয়, তাহ হইলেও কর্্বশ হইয়া কর্ম করিতে 

হইবেই । 

ন্বতাবজেন কৌন্তের নিবদ্ধঃ শ্বেন কর্ম্মণা 
ক্ত,ং নেচ্ছলি যন্মোহাৎ করিষাশ্যবশোহপি তৎ 1 

১৮1৬০ 

সত্য বটে কম্মাছুষ্ঠান দ্বার। মানবে বদ্ধ হইতে থাকে সুতরাং ত্যাগই 

বিধি; কিন্ত কলাঁকাজ্জী না হইয়। নিত্য নৈমিভিক কন্মীনষ্ঠানে মানবের 

ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হয় না। কাম্য কন্ধৈর অনুষ্ঠান ত্যাগই প্রকৃত সন্যাস । 

কাম্যানাং কম্মণাং ম্গানং লন্ন্যানং কবয়োবিছুঃ | 
গুতা ১৮২ 



১৩ ভক্তিবাধন । 

সুতরাং ধর্্জীবন উন্নত করিতৈ হইলে অনুশীলনই প্রয়োজন, এবং 

যে স্থানে সহজে অনুনীলন হইতে পারে এমন স্থানই প্রশস্ত। গ্রীচৈতন্য- 

দেব সন্যাস গ্রহণ করাতে, পাছে বৈষ্ণবগণ সংসার তযাগ করাকেই ধন 

জীবনের সোপান মনে করেন এই ভয়ে তিনি নিত্যানন্দ প্রভৃতি 

পার্দগণকে গাহ্স্থাশ্রম অবলম্বন করিতে বাধ্য করেন। গীতার উক্ত 

বিবিক্তদেশসেবিত্ব কথাটীর দ্বারা, এমন বোধ হয় নাযে অবণ্যবাস 

করাই শ্রেয়ঃ। তবে ভগবানের আরাধন। ও পুজার জন্য নির্জনে 
বাসও উচিত। 

মানবের বৃত্তি সযুদায়ের যথাধথ অন্ুণীলনই যখন ধর্ম, ভগবানের 

প্রয় কার্ধ্যান্ুষ্ঠানই খন করণীয়, তখন বাহক কার্য আন্তরিক উন্নতি 

বিধায়ক কর্ম অপেক্ষ1! অনেক নিকৃষ্ট । তক্তি ও ধর্খ হৃদয়ের অত্যন্তরের 

বন্ত। যজ্ঞ করা ধর্মকি না? অগ্বিতে আহুতি প্রদান করিলে কিন্ব। 

নির্দিষ্ট সংখ্যক ইষ্ট মন্ত্রজপ করিলে কিংবা! উপবাস ব্রতার্দি করিলে 
ভক্তি সাধন হয় কি ন।% যদ্দি উক্ত প্রকারের কার্য্য সমূহ দ্বার! সাধক 

মনে করেন বে তিনি ভগবানের প্রিয় কার্য অনুষ্ঠান করিতেছেন, 

কিন্ব। সেই কর্ম দ্বারা তাহার ভগবৎসন্ব উপলব্ধি হইতে থাকে, কিন্া 

ধ্রকান্তিক ভক্তির সহিত কর। হইতেছে এমন বোধ হয়, তাহা হইলে 

উহার ধর্শের অঙ্গ, সেই সাধন ও তন্ভ্রপাধন। ষদ্দি তাহ। না হয় 
ভাহ1! হইলে উক্ত কার্য দ্বারা ধর্মজীবনে অগ্রসর হওয়া যায় নাঁ। 

অন্তঃকরণকে পরিত্যাগ করিয়া বাণ্তিক করণ ফলপ্রদ নয়। ভক্তি 

বিহীন কর্মে ভগবৎপথে অগ্রসর হওয়। যায় না। কিন্তু তাহ 
বলিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ানু্গান কোনক্রমে কোন কালে পরি- 

ত্যাজা নয়; যেহেতু যজ্ঞ দান তপস্তা দ্বারা সাধকের হৃদয় উন্নত ও 
পবিভ্রে হয়। 



ভক্তিসাধন । ১৭ 

যজ্ঞজদাঁনতপঃকন্ম ন তাজ্যং কার্যামেবনতৎ । 

যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাঁবনানি মনীষিণাম্ | 

" লীতা ১৮1৫। 

মৌলিক বৌদ্ধশাস্ত্রানুসারে বিশুদ্ধ সংকল্পবিহীন কর্শের দ্বারা ধর্ম 
জীবনে উন্নতি লাত করা যায় । কিন্ত বিশুদ্ধভাবে সংকল্প বিহীন কর্ধ 

সাধন অতান্ত দুরূহ, পরন্ত আদিম বৌদ্ধধর্ম সেশ্বর মত নহে। সেশ্বর 
ধর্মে তক্তি বিহীন কর্ম প্রকৃত কর্্মই নয় । 

থে পুজাতে বে জপ বা ধ্যানে বা ক্রিয়ানুষ্ঠানে অন্ুরাগের চিহ্ন 

নাই, প্রাণের ব্যাকুলত। নাই, আগ্রহ নাই, উপাস্তের সহিত "নকট্য 

স্পৃহা! নাই, সে পুজা! জপ ধ্যান ধর্ম নর, তক্তিসাধন নয়, লোকাচার 
মাত্র। যে ইচ্টদেবতার পুজায় ইষ্টদেবের জন্য সার। দিনরাত্র প্রাণ 
ব্যাকুল হয় না, সে পুজ1 পুজাই নয়। যদ্দিষদয়ে অনুরাগ না থাকে 

তাহ। হইলে কি বৈদিককি পৌরাণিক কোন সাধনাই প্রকৃত সাধন! 
পদবাচ্য নয়। অনুরাগী সাধক যখন একবার মাত্র প্রাণের ভিতর 

তাহার ভগবানের সাক্ষাৎ পান, অথব1, একবার মাত্র ভগবানের 

অস্তিত্ব প্রাণে উপলব্ধি করেন, তখন তাহার প্রাণে কিষে একপ্রকার 

স্বর্গীয় আনন্দ উপস্থিত হয় তাহ! প্রকাশ করা বায় না। চিনির মিষ্টতা 
যে চিনি খাইয়াছে সেই জানে, অপরে জানিতে পারে ন1। ভগবছুপা, 
সনার আনন্দ ভগবছুপাসকই জানে ও উপলব্ধি করে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে 
প্রকাশ করিতে পারে না। 

উপনিষদে কথিত আছে “তমেব বিদিত্ব! অমৃতত্বমেতি” তাঁহাকে, 

জানিয়াই লোকে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। অধুনা কি উপায়ে তাহাকে 

জানা যায়, কি উপায়ে ভগবছুপলব্ধি হয় ? বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, ষক্ঞ 

৮ 



১৮ ভক্তিনাধন | 

প্রভৃতির ছারা ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শম করা যায় না, ভগবছুপল্ি 

হয় না, কেবল ভগবানে অব্যভিচারিণী 'প্রকাস্তিকী অহৈতুকী 

তক্তি দ্বারা ভগরছপলব্ধি হয় । গীতা ১১৫৩, ১১1৫৪ | বিরুদ্ধধন্্বান 

ভগবানকে অনেকবেদস্বীকরণের দ্বারা কিংবা গ্রস্থার্থধারণশ্বক্তি দ্বার! 

কিংবা বহুশ্রুতি দ্বার! পাওয়া যায় না, তিনি" ধাহাকে বরণ করেন 

তিনি তাহাকে পান । কঠ 2২1২৩। 

ভাঁগবতেও উক্ত আছে -- 

ন সাধয়তি মাং যোগো ন বাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব | 
ন স্বাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তি মোর্জ্জি তা ॥১১।১৪।২৬ 
ভক্তযাইমেকয়া গ্রাহ্থঃ শ্রদ্ধরাত্বা! প্রিয়ঃ সতাম্ 
ভক্তিঃ পুনাতি মনিষ্ঠ। শ্বপাকানাপি লম্ভবাৎ ॥ ১১1১৪২৬ 

“হে উদ্ধব ! যষোগার্দি অপেক্ষা! উতৎকৃ্টা ভক্তি দ্বারা আমাকে 

যেমন পাওয়া! যায় ওবশ কর] যায়, যোগ বিজ্ঞান বেদাধ্যা়ন তপস্ত। 

এবং দান দ্বার আমাকে তেমন লাভ করা বা! বশ করা বায় না।” 

ভগবান ভক্তাধীন, জ্ঞানাধীন নন। “আমি সাধুদিগের প্রিয় আমি 
কেবল শ্রদ্ধাসম্পনন ভক্তি ঘার! গ্রাহথ। আমার প্রতি ভক্তি চ গাল- 
দ্বিগকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে।” ভক্তি সাধনে অধিকাৰ 

ভেদ নাই, জাতিভেদ নাই, ভক্তিমার্গ সকলেরই ; ভক্তি ছারা যেমন 
. জাতিচগালত্ব দোষ নষ্ট হর সেই প্রকার কর্মচাগ্ডালত্ব বিনষ্ট হয়। 

নারদীয়ে কথিত আছে 

শ্বপচোহপি মহীপাল বিষ্োর্ভক্তোদ্বিজাধিকঃ | 

বিষ্কভক্তিবিহীনো। যঃ যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ ॥ 



ভক্তিনাধন । ১৯ 

স্কন্বপুরাণে উক্ত আছে, 

ব্রাহ্গণঃ ক্ষত্রিয়ে!। বৈশ্বঃ শুদ্রো। বা ধদি বেতরঃ | 

বিষুভক্তিনমাধুক্তে। জ্ঞেয়ঃ সর্সোতমোততয়ঃ | 

ভক্তিশ্নীর্ণে অধিকারী অনধিকারী ভেদ নাই, সকলের সমান 
অধিকার । সাধু মহাত্সগণই যে ভক্তিসাধনের অধিকারী অপরে 

নহে এমন নয়। যেমন গঙ্গাতে শান করিবার সকলেরই অধিকার 

আছে, সেই প্রকার. ভক্তিসীধনে সকলেরই সমান অধিকার। ছুরাচার 
বাক্তিও ভক্তি সহকারে স্কগবানকে ভজন। করিলে ধর্মজীবন প্রাপ্ত হন। 

গীতা নবম অধ্যায় ত্রিংশত্তম শ্লোক। ন্রকন্থ নারকীরাও ভগবানের 

নাম স্মবন করিলে নরকযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পায় । 

নপিংহপুরাণ ৮ অধ্যায় ২৮২৯ শ্লোকে কথিত আছে. 

মহাপাতকযুক্তোপি ধ্যায়ন্িমিষমড্যু তম্ | 
পুনস্তপন্থী ভবতি পঙ্ক্িপাবনপাঁবনঃ ॥ 

ভগবানের স্বরূপ কিপ্রকার, কি উপায়েই বা ভগবানকে হৃদয় মধ্যে 
পাওয়া! যায়, এই বিষয়ে উপনিষৎ সমূহে অর্মত স্পষ্টভাবে উপদেশ আছে। 

তিনি “অণোরণীয়ান্ মহতো। মহীয়ান্ সুক্ম হইতেও সুক্গতম, মহান্ 
হইতেও মহান্। তিনি “আসীনে। দুরং ব্রজতি শয়ানে। যাতি সর্বতঃ” 
তিনি অচল হইয়াও দুরে ধান, শয়ান অবস্থাতেও চলেন অর্থাৎ তাহান্র 
অনন্তব্যাপিত্ব হেতু সকলই তীহাতে সম্ভব হয়। তিনি “মদামদ? অর্থাৎ 

তিনি আনন্দ স্বরূপও বটে অথচ আনন্দ স্বরূপও নন। তিনি 

অশব্দমম্পর্শমরূপমব্যয়মূ 

তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চবতৎ । 



২০ ভক্তিনাধন। 

অন্নাগ্যনস্তং মহতঃ পরং প্ুবং 

নিচাষাঁ তন্মভ্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ কঠ ১1৩1৫ 

উক্ত শ্রকারের ব্রহ্ধকে জানিয়া লোকে মৃত্যুযুখ হইতে পরিত্রাণ 

পায়। তিনি “অরসম্* আবার তিনিই “রসেো৷ বৈ সং" “্রসম্বরূপ | 

তিনি মদ তিনি অমদ্র অর্থাৎ তিনি বিরুদ্ধগুণের অদ্ভুত সমাবেশ, অথচ 

ইনিই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইনিই একমাত্র অবলম্বন, এই আশ্রয়ন্বরূপ 
ব্রহ্ধকে জানিয়। লোকে ব্রহ্গলোকে পুজনীয় হন। 

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমে তদালম্বনংপরমূ । 

এতদ্ালম্বনং জ্ঞাত ব্রক্মলোকে মহীয়তে ॥ কঠ । 
ভগবানকে এঁকান্তিকী অব্যভিচারিনী ভক্তি ভিন্ন জান! যায় না। ধীর 

ব্যক্তি তাহাকে আপনার মধ্যে দর্শন করেন। “ত্বমাত্মস্থং পরিপশ্যস্তি 

ধীরাঃ”। নিজের অন্তঃকরণকে পরিত্যাগ করিয়। মানব বাহ্জগতে 

ভগবানের অস্তিত্ব ষতই অনুসন্ধান করুন না কেন তাহাকে পাইবেন 
না।' নেতি নেতি করিয়া ফিরিয়! আসিতে হইবেই, যেহেতু তিনি 
অপ্রমেয়, যেহেতু “ন চ তস্য লিঙ্গম্* সুতরাং কেবল মাত্র বাহজগতে 
তগবদনুসন্ধান করী বিড়ম্বনা মাত্র। ভাঁগবতের তৃতীয় স্বন্ধের অষ্টম 

অধ্যায়ে স্বয়স্ু কত্তক স্বকীয় স্বপ্নপ ও কারণনির্ণয়রূপ উপাখ্যানটীতে 
পূর্বোক্ত সত্যটির সম্বন্ধে অতি সুন্দরভাবে উপদেশ আছে। 

কঠোপনিষদে উক্ত আছে; 

আবণায়াপি বহুর্ভিযে!নলভ্যঃ 

শৃর্বভ্তোইপি বহবো যং ন বিছুঃ। 
আশ্চর্য্যে। বক্তা কুশলোইস্য লন্কা 

ইম্চর্যেযা জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ 



ভক্তিবাধন ।! ২১ 

তবে এই পধ্যস্ত বলিতে পারা যায় যে অঞ্লব অর্থাৎ অনিত্য দ্বার! 
নিত্য বস্ত পাওয়] যায় না (কঠ ১২১০) আমার দ্বার পরমাত্সাকে 

পাইতে হয়। ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্যোগের দ্বার৷ সেই ছুর্দর্শ অর্থাৎ 
অতি কষ্টে দর্শনীয়, প্রাকৃতবিষয়বিকারবিজ্ঞানে প্রচ্ছন্ন বুদ্ধির দ্বারা 

উপলভ্যমান, গহ্বরেষ্ঠ সনাতন দেবতাতে চিত্ত সমাধান পুর্ধক হর্ষ শোক 
পরিত্যাগ করেন। কঠ ১২১২। পুনশ্চ 

এষ পর্বেধু ভূতেবু গুঢ়োইত্বা ন প্রকাশতে । 
দবশ্যতে ত্যগ্রয়! বুদ্ধ সুন্ক্য়! সুক্ক্দর্শিভিঃ ॥ কঠ১। ৩।১২ 
সেই “হৃদ মনীষা মনসাইভিক প্তঃ৮ পুরুষদ্বরূপ সম্বন্ধে পূর্বতন 

মহাত্সগণ যে মহৎ সত্যসকল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি ল্দুন্দর 

ভাবে উপনিষদ মধ্যে নিহিত আছে। 

তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, চক্ষুর চক্ষঃ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, 

প্রাণের প্রান (কেন ১২)। অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতেই চক্ষুঃ শ্রোত্র 

বাগিন্দ্রয় মনঃ প্রাণ আপনাপন শক্তিলাভ করিয়াছে এবং তাহার আশ্রয়ে 

থকিয়াই তাহার। সেই সকল শক্তিকে স্ব স্ব কার্যে নিয়োগ করিতে 

পারিতেছে। তিনি ঘেমন চক্ষুর চক্ষুঙ কিন্ত স্বয়ং চক্ষুঃ নহেন, শ্রোত্রের 

শ্োত্র কিন্তু স্বপ্ং শ্রোত্র নহেন, তদ্রপ মনের মন অথচ স্বয়ং মনঃ নহেন। 

তিনি সকলের কারণ ও আশ্রয়। বাক্য যাহাকে জানিতে পারে না, 
কিন্ত ধিনি বাক্যকে প্রেরণ করিতেছেন তিনিই ভগবান। মন যাহাকে 

মনন করিতে পারে ন। অথচ ধিনি মনের প্রত্যেক মনন জানেন তিনিই 

ব্রহ্ম । তিনি শক্তিম্বরূপ, তেজংম্বরূপ; আনন্বস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ । বিশ্বের 

মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাহা তাহাতে উদ্ভৃত,*ও তাহাতেই 
অবস্থিত রহিয়াছে । তিনিই হৃর্য্যের তেজঃ। “তমেব ভান্ত মন্থুভাতি 

সব্ববম্। 



২২ ভক্তিনাধন । 

গীতাতে উক্ত আছে 

যদাদিত্যগতং*তেজো৷ জগ্ভানয় তহখিলম্ | 

বচ্্রমদি যচ্চাগ্ল তভেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১৫1১২ 
ইনি এই জীবের পরমগতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ, ইনি 

জাবের পরম লোক, ইনি জীবের পরম আনন্দ, এই পরমানন্দের কণ? 
মাত্র আনন্দকে জীব উপভোগ করে। তিনি আনন্দ স্বরূপ “আনন্দ- 

রূপমমৃতং ষদ্বিভাতি ্ তিনি আনন্দময় তিনি প্রেমন্বরূপ, তিনি 

প্রেমময় । তাহার সত্তাই প্রেম ও আনন্দ। তিনি সুন্দর, তাহার 

সৌন্দর্য্যের কণামাত্র বিশ্বসংসারকে এত সুন্দর করিয়াছে | 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে কথিত আছে--“রসে। বৈ সঃ। রসোহোবায়ং ল্ধ 

নন্দী তবতি।” ২।৭। সেই পরমাত্মা তৃপ্তিহেতু রস স্বরূপ। সেই রসস্বরূপ 
বরঙ্ঈকে লাভ করিয়া জীব আনন্দ লাভ করে। রস শব্দের অর্থ অন্থরাগ 

(গাতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫২ শ্রোকে রসকে সাংসারিক অনুরাগ বলা 

হইয়াছে )। তিনি প্রেমস্বরূপ তিনি আনন্দস্বরূপ। যদি আকাশে এই 
আনন্স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন তাহ। হইলে কে শরীরচেষ্টা। করিত ? 

কেই বা জীবিত থাকিত? ইনিই লোক সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। 

কোহ্যেবাস্যণৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। 

যর্দেষ আকাশ আনন্দো ন হ্যাত। 

এষ হোবানন্য়তি ॥ ২৭ 
ইনিই লোক সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন, সেই আনন্দস্বরূপ 

ভগবান হইতে চরাচর ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে । “আনন্দাদেক 
খন্বিযানি ভূতানি জাতানি”। তিনি আনন্দময়, তিনি প্রেমময় তিনি 
নিত্য সত্য, তিনিই সৎ অর্থাৎ দেশ কাল দ্বারা তাহার সত্তা আবদ্ধ নয়, 

অথচ প্রেমপাশে তিনি ভক্তের কাছে বাধা। 

চে 
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“স্থানেতে এখানে সময়ে এখন, 

প্রাণসখ! আমার প্রিয় নিকেতন ।” 

, তিনি "অজে নিত্যঃ শাশ্বতোইয়ং পুরাণঃ৮। তাহার জন্ম মৃত্যু বিকাঁর 

পরিবর্তন কিছুই নাই। তিনি জ্ঞানময় কিন্তু তাহার জ্ঞীন বা ক্রিয়। 

স্বাভাবিক ( শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ--৬।৮)। জীবের পক্ষে ষেমন জ্ঞান- 

বলক্রিয়। ইন্দ্রিয় ও অপরাপর পদার্থের উপর নির্ভর করে ভগবানের 

জ্ঞানবলক্রিয়! সে ভাবের নয়, কিছুর উপরই নির্ভর করে না, অপরোক্ষা- 
হত। তিনি আনন্দময় প্রেমময় জ্ঞান্ময়। তিনি অনন্ত অথচ প্রাণের 

প্রাণ, তিনি দূর হইতে দূরে, নিকট হইতেও নিকটে। 

ভগবংস্বরূপজ্ঞানের উপর তক্তিসাধন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। 

যদি কেবল ভাবের উপর কিন্বা কল্পনার উপর ভগবংস্বরঁপজ্ঞানের 

ভিত্তি স্থাপন! করা হয় তাহা হইলে ভক্তিসাঁধনের ভিত্তিও বালুকার উপর 
সংস্থাপিত হইবে । স্বরূপজ্ঞানরূপ প্রস্তরের উপর ভিত্তি স্থাপন পূর্ব্বক 
সাধনগুহ নিশ্বাণ করিলে সে গৃহ সহজে পতিত হইবে না। যদি 

অধ্যান্মযোগের উপর ভিত্তি স্থাপন! করা হয়, যদি ভগবংস্বরূপজ্ঞান 

প্রকৃত ভিত্তির উপর হয় তাহা হইলে ভক্তিসাধনও স্থির এবং অচল 

হইবে। গুর্ধোক্ত উপনিধ্ধ বাক্যগুলি হইতে বেশ প্রতীয়মান হয় যে 
' ভগবান একাধারে সগুণ ও নিগুণ ছুইই, অর্থাৎ তিনি বিরুদ্ধগুণবিশিষ্ট । 
তিনি সগুণ বটে নিগুণও বটে। সৎও বটে অসৎও বটে, সৎও নন 

অসৎ নন। ন সত্তন্নাসছুচ্যতে | গীতা ১৩১২ । *বিরুদ্ধগুণবন্ ঈশ্বরত্ব”। 

ধেমন নদী সমূহ প্রবাহিত হইয়। সমুদ্রে প্রবেশ করে সেইরূপ সগ্তণত্ব 
অগুণত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ গুণ সকল পরমেশ্বরে প্রবেশ করে 8 

| নিঃসদ্ধি সান্ধত্ব নির্বিকার সবিকার" 
' নিরীহত্ব ঈহাবন্ব নির্রিশেষ আব । 
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' খিশেষত্ব আদি ধত বিরোধ বিশেষ । 

তাহাতে সকল যাই করয়ে প্রবেশ ॥ 
অদ্বৈতবাদিরাও সগুণোপাধিক বরঙ্গকে পরিত্যাগ করিতে ন। পারায় 

উহাকে মাধীশ্রিত ব্রদ্ধ ও নিও ণোপাধিক বক্গকে কুটস্থ বদ্ধ বলিয়। আখ্য। 

প্রদান করেন। যাহা হউক দার্শনিক বিচার পরিত্যাগ করিলে রন্ধ 

সগ্ুণ নিগুণ ছুইই, তবে তিনি সগুণোপাণ্বিক বলিয়াই যে তাহাতে 

মানবের সমগ্রধর্থ আরোপ করিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই । 

স্বীকার করি প্রেমের লক্ষণ মানবীকরণ, কিন্তু মানবের দৌর্বল্য ও 

কি ভগবানের উপর আরোপ করিতে হইবে৭ ভগবানকে প্রত্যক্ষ 

করিয়াই যেন প্রেমিক কবি হাফেজ. বলিয়াছিলেন “প্রেমময় ! আমি যেন 
তোমার 'সুন্বর মুখের জুল্ফি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি”। কিন্তু ইহ] 
কবির উৎপ্রেক্ষী। প্রেমে সবই হয় কিন্তু সেই প্রেমবশতঃ যদি এমন 

মনে করা হয় ধে ভগবান কোন এক প্রকার রূপ ব। অবস্থা বা বর্ণ- 

বিশিষ্ট, বা তিনি কোন এক বিশেষ স্থানে বিশেষভাবে বর্তমান 

আছেন, কিন্থা বিশেব দেশে বিশেষ সময়ে বর্তমান ছিলেন, কিংবা 

তাহার প্রেম জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতির মধ্যে কোনটী অসম্পূর্ণ ও বাকী 

কয়েকটী অনন্তঃ তাহ। হইলে সে কল্পনার উপর ভিত্তি স্থাপন পুর্বক ভক্তি 
সাধন হইতে পারে না। সে কক্সন। সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন ও ভ্রমাত্মক | 

পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, বিশ্ব মধ্যে আর যাহা কিছু পদার্থ আছে' 

সকলেই দেশ কাল দ্বারা আবদ্ধ। কেবল এফ অখণ্ড সত্তা, ভূম 

স্বরূপ ভগবান দেশকাল ছারা অনাবদ্ধ। ভগবান এখানে আছেন 

সেখানে আছেন, ভগবান আজ আছেন, কাল ছিলেন, কাল থাকিবেন, 

লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে ছিলেন, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরেও থাকিবেন। 

তাহার অস্তিত্বের কোন বিশেষণ নাই, তিনি এখানে অন্ন আছেন 
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সেখানে বেনী তাহা নহে, তিনি এই জাতির মধ্যে বেশী আছেন অপর 

জাতি সকলের মধ্যে কষ আছেন তাহ।নহে । তিনি সে সময়ে বেশী 

ছিলেন এখন কম আছেন তাহা নহে। তিনি বিশেষণবিহীন 

অথণ্ড সত্যন্বরূপ। সেইপ্রকার তিনি বিশেষণবিহীন অনন্দস্বরূপ। 

তিনি বিশুদ্ধ প্রেম বিশুদ্ধ আনন্দ, বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ শক্তি। তিনি 

প্রেমময় জ্ঞানময় শক্তিময়। তাহার জ্ঞান প্রেম শক্তি সত্তার কোন 

প্রকার বিকার নাই। এস্থলে বিকার অর্থে “য়ট্” প্রত্যয় ব্যবঙ্গত 
হয় নাই, প্রাচুরধ্যবশতঃ “ময়ট্" প্রভায় ব্যবহার করা হইয়াছে। তথাচ 

হ্স্ত্রে “বিকার শব্দ$নেতিচেৎ প্রাচ্র্ধ্যাৎ” ১1১১৩ । যেমন স্বর্ণ 

ময়ের অর্থ স্বর্ণের বিকার সেইরূপ আনন্দময়ের অর্থ আনন্দের 

বিকার নহে । “আনন্দময়” এই বাক্যটির দ্বার! প্রচুর আনন্দ; নিরবচ্ছিন্ন 
আনন্দ, অনন্ত আনন্দ বুঝার । তিনি এক দিকে যেমন প্রেম শক্তি ও 

জ্ঞানময়ত্থের জন্য সগুণ তেমনি নিগুণ। তাহার সগুণতটুকু ছাড়িয় 
কেবল নিওুপত্টুকু ধরিলে ভুলকর! হয়, আবার নিগুণত্বটুকু পরিত্যাগ 
পূর্বক সগুণতটুক্কু কল্পন। করাও ভ্রম। দুগ্ধে যেমন অলক্ষিত তাবে 
দ্ৃত থাকে তেমনি নিগুণের মধ্যে সগুণ রহিয়াছে । 

যদি মনে কর] হয় ষে তগবান কেবল চতুভুজ, কিন্বা তিনি 

“কেবলমাত্র শ্যামযুক্তিঃ অথবা তিনি পৃথিবী হইতে অতিরিক্ত স্বর্গ বিশেষে 
বাম করিতেছেন এবং লোক পাঠাইয়া পৃথিবীর সংবাদ লইতেছেন 

তাহ। হইলে তগবান সম্বন্ধে সে কল্পনা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। সেই ভ্রমের 

উপর তক্তি সাধনের ভিত্তি স্থাপনা করা অযৌক্তিক । আমাদের সহিত, 
'এই পৃথিবীর সহিত তাহার সন্বন্ধ নিত্য সম্বন্ধ | 

“গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজনা ।” 
পুষণামি চৌবষধীঃ দর্বাঃ নোমো। ভূত্বা। রসাত্বকঃ॥৮ হী তা ১৫1৯৩ 
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পক্ষান্তরে যদি মনে কর! হয় যে ভগবান কখনও চতুভূ্জি হইতে 
পারেন না, কখনও ইহা হইতে পারেন না, উহা হইতে পারেন না, 
তাহ। হইলে সেই অবিশ্বাসের উপরও ভক্তিসাধন ঈীড়াইতে পারে না । 

বথার্থ বটেষ্তনি ব্যষ্টি ভাবে ইহ! কি উহা নন, তবে তাহার শক্তির 

উপর বন্ধন থাকিতে পারে না1। তাহার শক্তি অনাবদ্ধ! মানবে 

ভগবান সম্বন্ধে যাহ! জানিতে পারে তাহ। অতি সামান্ত । মানবে 

তগবানকে ধরিতে পারে না কেবল ছুঁইয়। আসিতে পারে মাত্র। 

বুদ্ধদেবের প্রিয়শিষ্য আনন্দ বুন্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তগবন্ 
আপনি কি ধাহ। কিছু মানবের জানিবার প্রয়োজন সকলই বলিয়াছেন” ? 
সেই প্রশ্নের উত্তরে বুক্ধদেব আনন্দকে নিকটবর্তী বৃক্ষ হইতে পত্র 

লইতে বলিলেন ও প্রতিপ্রশ্ন করিলেন,“তোমার হস্তস্থিত পত্রগুলি বেশী 

কিংব। রৃক্ষস্থ পত্রগুলি বেনী ?” তদুত্তরে আনন্দ বলিলেন “বৃক্ষস্থ পত্রগুলি 

হস্তস্থিত পত্রগুলি অপেক্ষা অসংখাগুণ বেণী” সেই প্রকার যে যতই 

জ্ঞানী হউক না কেন তাহার জ্ঞান এ হস্তস্থিত পত্র অপেক্ষ। বেশী নয়। 

মানবের কজ্তীন অতি সামান্+ ইহার ছার! ভগবানকে মাপ করিতে 

যাওয়া" অত্যন্ত ধৃষ্টুত1 ৷ 

উপনিষদ কথিত আছে £-- 

যল্তামতৎ তস্যমতং মত যস্য ন বেদ সঃ] 

অবিজ্ঞাতং বিজানতাৎ বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ 
কেন ২৩ 

যাহার এরূপ নিশ্যয়জ্ঞান হয় যে আমি রহ্ধ স্বরূপ জানি নাই 

তাহারই ত্রঙ্ষকে জানা হইয়াছে, আর যাহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে আমি 
ব্হ্ধকে জানিয়াছি' তাহার ব্রহ্ষকে জানা হয় নাই। উত্তম জ্ঞানবান 

ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে আমি ব্র্গস্বরূপ বুঝি নাই; যেব্যক্তি তাদৃশ 
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জ্ঞানবান নহে তাহার এই বিশ্বাস যে সে ত্রঙ্গস্বূপ জানিয়াছে। 

সম্পূর্ণ তাবে ভগবানের জ্ঞান লাভ হওয়! অত্যন্ত ছুঃসাধ্য বলিয়া যে 
ভগবতস্ব্ূপ উপলব্ধির জন্য চেষ্ট। করিতে হইবে ন| তাহা নয়। পর্ত 

তাহাকে জানিতে পাবিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে *পারিলে মহ! 

অনর্থ উপস্থিত হয়। তথাচ কেন ২৫ 

“ইহ চেদবদীদথ সত্যমস্তি ন*চদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ 1 

তাতার স্বরূপ উপলব্ধি ষে প্রকৃতই দুরূহ তাহু। নয়, সহজ ও স্বাত।- 

বিক। চক্ষঃ যেমন, আকাশে বিস্তৃত বস্বকে দর্শন করে ব্রহ্গবিদের। 

সেইরূপ সর্বব্যাপী পরবঙ্গের সেই পরম স্থানকে সর্ধদ1 দর্শন করেন । 

“তদ্বিফোঃ পরমং পদং লদ। পশ্যন্তি' 

সুরয়ো। দিবীব চক্ষুরাততমৃ”। 
প্রাচীনকাঁলের প্রেমিক ভক্তগণ ভগবানকে করতলগত আমলকের 

যার স্পষ্টভাবে উপলদ্ধি করিয়াছিলেন। ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ 

উপলব্ধি করা একপক্ষে যেমন দুরূহ অপর পক্ষে তেমনই সহজ ও স্বাভা- 
বিক। সেই আত্মপ্রত্যয়সার ভগবানের প্ররুত স্বরূপ উপলন্ধিপূর্বক 

তক্তি সাধন করাই প্রক্কৃত ভগবছুপার্সন1। যি প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি ন! 
হয়, তাঁহ। হইলে উহা ভগবছৃপাঁসন1 নহে অপর দেবোপাসনা মাত্র । 

এই বিরুদ্ধগুণবিশিষ্ট, সগুন হইয়াও নিণুণ, ভগবানের প্রিয় কার্ধ্য 

অন্ুষ্ঠানই প্রকৃত কর্ধীন্ষ্ঠান। “কিং কর্ম? যৎ প্রীতিকরং মুরারেঃ” 

(মহাত্ম। শঙ্করা চার্ধ্য প্রণীত মণিরই্মাল! )। সেই কর্মফল ভগবানে সমর্পণ 

করাই শ্রেষ্ঠ কন্ম। ভগবানকে গ্রীত করিতে হইবে ও তীহার প্রিয়কার্ধ্য 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে ইহাই নির্দেশ। গীতার স্থানে স্থানে অনুশাসন 

আছে “মত্কর্্মপরযোভব” “মতৎকর্মকৎ”--ভগবৎকশ্মপরায়ণ হও, 
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ভগবানের কর্ম অনুষ্ঠান কর। ভক্তিশাগ্রকার মাত্রেই উপদেশ দেন 
ভগবানের প্রিয়কাধ্য অনুষ্ঠান কর। অধুনা যদি ভগবানের প্রিয়কার্ষ্য 
থাকে তাহ! হইলে তাহার অপ্রিয় কার্যও ত আছে ? অথচ ভগবানের 

প্রয় বা অপ্রিয় কিহুই নাই। তক্তি শাস্ত্রের অনেক স্থলে উক্ত আছে 
যে ভক্ত ভগবানে সম্পূণতাবে আত্মসমর্পণ করে সেই ভগবানের প্রিয় । 

তবে কি ভগবানের অপ্রিরও আছে? উক্ত দুইটী ভাবের মধ্যেকি 

পরস্পর বিরোধ দোষ আছে? ভগবান অনন্ত প্রেমস্বরূপ, তাহার প্রি 
অপ্রিয় কিছুই নাই । ভগবান্ এক অর্থে সগুণ বলিয়, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে 
মানবীকরণ যুক্তসপ্গত নয়। ভগবানের নিকট হইতে যে ভক্ত যতটা 
প্রেম সংগ্রহ করিতে পারেন, যে তক্ত ভগবানকে ষত বেশী ভালবাসেন, 
তিনি আপনাকে ভগবানের তত প্রিয় মনে করেন। ভগবান “ফল দেন 

রুচি অন্থসারে, ইথে কপার মহিম। পরম বিস্তারে ।৮ বস্ততঃ ভগবানের 
'কাছে কোন ইতর বিশেষ নাই। ভগবানের প্রিয়কার্ধ্য অনুষ্ঠান 

কবিলেই কি তিনি সন্তুষ্ট হইবেন আর আপ্ররষ্ষ কার্ধ্য অনুষ্ঠান করিলেই 
কি রুষ্ট হইবেন? তবে তিনি কি সাধারণ মানবের মতন প্রীতি ও 

ক্রোধের বশীভূত? উক্ত প্রকার সন্দেহের সিদ্ধান্ত এই বে ভগবানের 
কথ ছাড়িয়। দাও, ভগত্তক্তই প্রীতি ও ক্রোধে সমভাবাপন্ন। কেহ যদি 

ভগবত্তক্তের কোন অপ্রিয় কায করেন তাহ। হইলে ভক্ত তাহাতে 

রুষ্ট হন না। কেহ কোন প্রিয় কাধ্য অনুষ্ঠান করিলে তাহার প্রতি তিনি 

বিশেষভাবে আহলাদিত হন না। ভক্তই আনন্দময়। ভগবানের 

ন্নেহের তারতম্য নাই। এই প্রকারের সন্দেহের সমাধান করিবার 

অভিপ্রায়েই ষেন মহাম্ম। অক্রুর ভাগবতের দশম স্ন্ধে কহিলেন ৪-- 

ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তটমো বা 

প্রিয়ো ব। দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা । 
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তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথ। তথা 

স্ুরদ্রুমে। যদ্বছুপাশ্িতোহর্থদঃ ॥ ১০1৩৮1২২ 
তবে ভগবানের প্রিয় কার্ষ্য অনুষ্ঠান করিলে কক্টার হৃদয়ে স্বতঃই 

আন্মপ্রসাদদ উপস্থিত হয় । ভগবানের প্রতি কন্মাীর প্রেম অনুনীলন 
দ্বার! বৃদ্ধি হয়। ভগবানের প্রিয়কার্্য অনুষ্ঠানে ভগবানের কোন 

উপকার করা হয় না, ভগবান তাহাতে রুষ্ট বা তুষ্ট হন না কিন্তু 

সাধকের ধর্মজীবনের উন্নতি সাধিত হয়। দ্বিতীয়তঃ সাধক ভগবানের 

প্রিয় কার্ধ্য না করিয়। থাকিতে পারেন না। অধুনা ভগবানের প্রিয় 

কর্ম কি? তুলসীমার্লীধারণ, রুদ্রাক্ষ ধারণ, তিলক ধারণ, তিল দীন, 
তীর্থরাত্রা, উপবাস, এই গুলিই কি ভগবানের প্পিয়কাধ্য ? কোন 

গুলি তগবানের প্রিয়কার্ধ্য আর কোন গুলি নয় ইহা কি প্রকারে 

জন! যাইতে পারে? কোনশুলি ভগবানের প্রিত্বকার্ধ্য এই প্রশ্নের 

সমাধানের উপর বিভিন্ন ধর্্ সম্প্রদায় আপন আপন আচার ও কর্মের 

ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন । পাছে প্রবন্ধ সাম্প্রদায়িক হইয়৷ পড়ে এই 

ভয়ে আমি সাম্প্রদারিক ভাবে ধন্মসাধন সন্বন্ধে কোন কথা না বলাই 

যুক্তিসিদ্ধ মনে করি। 

উপনিষদে কথিত আছে ভগবান্ প্রেম ও আনন্দ স্বরূপ। তিনি 

ঘে পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ আনন্দ, এ বিষয়ে ভক্তিপথাবলশ্িদিগের মধ্যে 
কোন মতবিতিন্নতা হইবে না। স্থৃতরাং অসাম্প্রদায়িক ভাবে কহিতে 

হইলে পূর্ণ প্রেম হইতে ষে কাধ্য অনুষ্ঠান করা হয়, বা পূর্ণ বিশুদ্ধ 
আনন্দ উদ্দেশ্যে যে কার্ধ্য করা হয়, তাহাই তগবানের প্রিয় কার্য্য। 

বন্তাতে দেশ ভাসিয়া সহস্র সহস্র লোক গৃহশৃন্য হইয়া অনাহারে 
অত্যন্ত কষ্টে প্রাণ হারাইতেছে, এস্থলে যদি নিঃন্বার্থ ভালবাসার 

দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কেবল অনেকগুলি লোককে ঘোরতর 
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নিরানন্দ হইতে আনন্দে আনিবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তাহাদের কষ্ট 

লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে *বাধ সংস্কার বা গুহ নিম্মীণ বা অন্নদান করা 

হয় তাহা হইলে উহা ভগবানের প্রিয় কর্মা। 'কোন্ কর্দ ভগবানের প্রিয় 

জানিতে হইলে কন্মার হৃদয়ের অবস্থা অর্থাৎ কি প্রকারের মানসিক 

তাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়! কার্য্য কর। হইতেছে ও কল্টীর কম্ট করণের 
উদ্দেশ্য কি এই ছুইটী জানা প্রয্মেজন। সর্বজনীন বিশ্বপ্রেম দ্বার! 
প্রণোদিত হইয়া বিশুদ্ধ স্বগাঁয় আনন্দ উদ্দেশে থে কর্ম কর। হয় তাহাই 
ভগবানের প্রিয়কর্খ। লোকে প্রশংসা করিবে কিম্বা এই কার্ধা ন। 

করিলে লোকে নিন্দা করিবে এই প্রকারের মানসিক ভাব দ্বার। 

প্রণোদিত হইয়। ইষ্ট৷ পুর্তাদি কাঁধ্য করণকে কখনও ভগবানের 
প্রিয়কার্ধ্য বলা যাইতে পারে না। একই কার্য প্রণোদক ভাব- 
ভেদে স্বীয়কর্্ম বা ভগবৎকর্দধ হয়। উল্লিখিত উদাহরণ স্কুল “আত । 

জলকষ্ট অত্যন্ত কষ্টকর, এত গুলি লোক জলের জন্য না জ্ঞানি কত 

কষ্ট করিতেছে এই প্রকার মনে করিয়। জদ্য়ে দয়া ভালবাস। ও 

সহানুভূতির সহিত শক্র মিত্র সকলকার সমান ভাবে উপকানার্থ কপ 

ব। পুক্ষব্িণীখনন ভগবানের প্রিয়কার্য্য। অতি সামান্য কার্যাও যদি 
প্রেম বশতঃ কর! হয় তাহা ভগবানের প্রিয়কার্ধ্য । প্রেমের সহিত মুষ্টি- 

ভিক্ষা অপ্রেমের সহিত সেতুবন্ধন অপেক্ষ। গীর্সী। প্রেমে শত্রু 

মিত্রের প্রভেদ নাই। মিত্রকে ত সকলেই "ভালবাসে, সমভাবে 

শত্রদের ও মিত্রদের হিতাহ্ষ্ঠান করাই প্রেমের কার্য্য। তগবান্ 
আনন্ন স্বরূপ। সেই আনন্দ উদ্দেশ্যে প্রেমের সহিত কার্ধানুষ্ঠানই 

ভগবথকর্্ম ; তাহাই গীতার কথিত “মৎকর্দ” । প্রেমে আকাঙ্ষার 

গন্ধ নাই, সাহার প্রীতির জন্য কর্ধানুষ্ঠানে কোন আকাঙ্ষা নাই, 

তাহার শ্রীতি ভিন্ন অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। 

চে 



ভক্তিনাধন । ৩১ 

ভক্ত নিষ্কর্পা নন, তিনি কার্য্যপটু “দক্ষ” । কর্তব্য কর্ম কি প্রকারে 

সুচারুরূপে অল্লায়াসে সম্পাদন কর। যায় তাহার উপায় ও পথ সম্বন্ধে 

“তিনি অভিজ্ঞ 1 তিনি কেবল প্রেমে পাগল ননঃ তিনি কেবল তাবে 
উন্মত্ত নন, তিনি কর্ম্মবীর, তিনি স্থির মতি, ধীর ও শুচি + মানবের 

কষ্ট দেখিলে প্রেমিকের প্রাণ গলিয়া যায়। কিসে কষ্ট নিবারণ 

হইবে তাহার উপায় উভাবন করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা 

করেনঃ তিনি তিলার্ধ সময় অলস নন অথচ কাম্যকর্ম্ানুষ্ঠানে তাহার 

বিন্দুমাত্র উদ্যম নাই । 'কর্তব্য কর্শে তিনি কখনও . পরাস্মুখ নন। 

এই কার্ধ্য অতি দুঃসধ্যি ও আমি অতি ছূর্বল এই ভাবনার বণাভূত 

হইয়া! ভক্ত কখনও পশ্চাৎপদ হন ন।। তাঁন ভগবানকে একান্তমনে 

মরণ পূর্কাক স্বগাঁ় বলে বলীয়ান্ হইয়া কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে অগ্রসর 
হন এবং ভগবানে প্রকান্তিক নির্ভর হেতু সেই স্বর্গীয় বলে তিনি কার্ধ্য 

সমাধা করেন। কারাগৃহের কষ্ট দেখিয়া মহাপ্রাণ হাউয়া যখন 

সমগ্র ইউরোপে কারাসংস্কারের জন্য জীবন উৎসর্গ কত্রেন তখন 

তিনি একবারও ভাবেন নাই যেবিস্তৃত ইউরোপ মহাদেশের কার 
সংস্কার কত দুঃসাধ্য ব্যাপার, কত বিপজ্জনক, আব তাহার ক্ষমত। 

কত অল্প। তিনি ভাবেন নাই, পশ্চাৎপদও হন নাই। গ্রতিক্ষণেই 
ভগবানকে স্মরণ করিয়া, ভগবানে সকল সমর্পণ পুব্ধক মানবের 

অকারণ বন্ত্রণায় প্রেম হেতু ব্যথিত হইয়া তিনি ধীরে ধীরে কন্মক্ষেত্রে 

অগ্রসর হইলেন। কর্তব্য কার্য কিসে সুসম্পনন হইবে তাহার উপার 

নির্ধারণ করিলেন ও কর্তব্য কারধ্য সমাধা করিতে,গিয়া প্রাণ পর্যন্ত 

হারাইলেন, অবশেষে তাহার সেই মহৎ কার্য সমাধা হইল। দবিদ্র 

মূলারের প্রথম জীবনে তিনি কি জানিতেন যে কেবল মাত্র প্রার্থনার 

বলে তগবান তাহার দ্বারা সহত্র সহস্র অনাথ বালক বালিকার ভরণ 



৩২ ভক্তিনাধন । 

পোষণ ও "শিক্ষা কার্য সম্পাদন করাইবেন ? অথচ মুলার জীবনে একটা 

কপর্দকেরও সংস্থান কন্রন নাই ও কখনও পরশুখাপেক্ষী হন নাই। 

ভক্ত জীবনী সর্ধত্রই সমান। তক্ত চিরকালই কন্দী অথচ সকাম- 

বন্ান্ুষ্ঠানে উদ্বাসীন। প্রেমের দ্বার! প্রণোদিত হইয়া লোক হিতার্ধে 

ভক্ত স্বীয় ধন প্রাণ তুচ্ছ করিয়৷ স্থিরবুদ্ধি ও অটল সাহসের সহিত অগ্রসর 

হন। তত্ত ভগবানের প্রিয়কার্চ না করিয়া নিষ্র্মী হইয়া কখনও 

থাকিতে পারে না। লৌকিক ব্যবহারেও দেখিতে পাওয়া যায় যে 

প্রেমিক তাহার প্রেমাম্পদ ধাহাতে প্রীতি লাত করেন এমন কাধ্য না 

করিয়। থাকিতে পারেন না। / 

প্রবৃত্তি মার্গের অনেক দোব থাকা সত্তেও তাহাই মানবের সহজ ও 

স্বাভাবিক পথ। নিরোধ অপেক্ষা অন্ুণীলনই কর্তব্য । 

দহজং কর্ম কৌন্তের সদোষমপি ন ত্যজেৎ। 
সর্্রারস্তা হি দোঁষেণ ধুমেনাগ্িরিবার্তাঃ ॥ 

গীতা! ১০৪৫ 

ভগবানকে গ্রীত করিতে হইবে । ভগবানকে তগবদ্ভাবেই প্রীত 

করিতে হইবে এবং সেই প্রেম অহৈতুক ও অব্যভিচারী হওয়া। 

আবশ্যক । স্বর্গ বা ইন্্রত্ব এমন কি ত্রহগত্ব বাঞ। করিয়া যদি ভগবানকে 

উপাসনা করা ধায় হাহা হইলে সে প্রেম অহৈতুক নয়। ভগবানকে 

ষে যেপ্রকারে প্রার্থন। করিবে সে সেই ভাবে ভগবানকে পাইবে। 

দেব ভাবে প্রার্থনা করিলে দেব তাবেই পাবে । সকামভাবে উপাসন। 

করিলে কামন! সিদ্ধ হইবে, নিঞ্চাম ভাবে উপাসনায় শান্তি পাইবে । 

গীতায় উক্ত আছে, 
যে ষথ! মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তখৈৰ ভজাম্যহম্। 

মম বত্পনুবর্তৃন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ | 



ভক্তিনাধন। ৩৩ 

সকাম ভাবেই হউক আর নিষ্কাম ভাবেই হউক যাহার! আমাকে ষে 

ভাঁবে ভজন। করে তাহাদিগকে আমি সেই ভ্তাবেই অন্থুগ্রহ করিয়। 

থাকি। হেপার্থ। মনুষ্যগণ সকল প্রকারে আমারই ভজনমার্গের 

অনুবর্তন করে” যাহারই উপাসন! করা হউক না কেন তাহ! 
ভগবানেরই উপাসনা, তবে সেই উপাসন! অবিধি পূর্বক কৃত হওয়াতে 

প্রকৃত ভগবছুপাসনার সমান নহে (,গীতা--৯২৩)। প্রেমের সহিত 

দেবতাদিগকে ভজন করিলেও দ্ীনবৎসল দেবগণ ছায়ার সায় তক্ত- 

গণকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন । | 

জ্রীমস্তাগবতে কথিত*্আছে*_- 
ভজন্তি যে যথ। দেবান্ দেবা অপি তখৈব তান্। 

ছায়েব কন্দমনচিবাঃ সাধবো দীন বসলাঁঃ ॥ ১১।২)৬ 
সুক্কতিমান লোক মুক্তির তারতম্যান্ছসারে ভগবানকে চার 

প্রকারে ভজন করে £--১ প্রতিষ্ঠাহীন আর্ত, ২ তন্বজিভ্ঞাস্কু ৩ পুনঃ- 

প্রাপ্তিকাম ত্রষ্টেশ্রধ্য ব্যক্তি ৪ জ্ঞানী । ইহাদের মধ্যে নিত্যধুক্ত জ্ঞানীই 
শ্রেষ্ঠ । ভাগবতকারও চার প্রকারের ভক্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন ; 

তাহার মধ্যে ছুইটীকে প্রকৃত ভগবছুপাসন1 বলা যায় কিন। সন্দেহ । 

হিংসা দন্ত বা মাৎসর্যভরে যে তক্তি করা হয় তাহ? তামসী ভক্তি, 
বিষয় যশ কিন্ব। এ্রগর্য্য কামন। করিয়। যে ভক্তি কর] হয় তাহা রাজসিক 
তক্তি, পাপক্ষয় মানসে ভগবানের প্রীতি সম্পাদন আকাজ্ষায় ভগবানে 

কর্মফল সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে বা কর্তব্য বোধে যে ভক্তি কর। হয় 

তাহ! সাগ্গিক, এবং অবিচ্ছিন্নমনোগতি অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তি 
নিগ্ুণ ভক্তি। নিগুণ ভক্তিকে ভাগবতকার মুখ্যপথ বলিয়াছেন । 

মন্গুণশ্রুতি মাত্রেণ ময়ি পর্বগুহাশয়ে | 

মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গান্তসোইম্ুধো ॥ 
৩ 



ঙ্ঃ ভক্তিনাধন | 

লক্ষণং ভক্তিযোগন্ত নিগুণিস্য হা,দাহৃতম্। 
অহৈতুকীরবহিঃতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্মে ॥ ৩। ২৯ 

সাগরে গঞ্গাসলিলধারার স্যায় ঘে মনোগতি তগবানের গুণ শ্রবণ 
মাত্র ফলানুসন্ধান না কিয়া সর্ধান্তর্যামী ভগবানে অবিচ্ছিন্ন ভাবে 

নিহিত হয় সেই মনোগাতিরূপ ভক্তি নিগুণ তক্তিযোগের লক্ষণ | 
নিগুণ ভক্তদ্রিগকে সালোক্য সাষ্টরট সামীপ্য সারূপ্য এবং সাবজ্য 
এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা তাহ! গ্রহণ করেন না, 

তাহারা ভগবানের সেব। তিন আর কিছুই চান না। এই প্রকার 

তক্তিবোগকেই আত্যন্তিক ভক্তি বল। যায়, এই তক্তিযোগেই ভ্রিগুগ 

অতিক্রম করিয়৷ ভগবভাবপ্রাপ্তি হয়। 

বর এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যান্তিক উদাহতঃ | 

যেনাতিব্রজ্য ভ্রিণংমদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ভাঁ--৩।২৯ 

সকল প্রকারের ভক্তদ্রিগকেই ভগবান অভীষ্ট প্রদান কলেন, থে 
ষে ভক্ত ভগবানের যে যে আকৃতি শ্রন্ধা পূর্বক অচ্চন! করিতে ইচ্ছ! 

করেন ভগবান তাহাদিগকে সেই সেই মূর্তির উপর অচল! শ্রদ্ধা প্রদান 

করেন (গীতা ৭২১)। তাহারা সেই ভগবংপ্রদত্তশ্রদ্ধাঘুক্ত হইয়! 

আরাধন! করেন+এবং ভগক্গপ্রসাদে কাম্যবস্ত সকল প্রাপ্ত হন (গীতা 
৭২২) কিস্ত-_ 

অন্তবত্তফলং তেষাং তন্ডবত্যপ্পমেধনাম্। 

দেবানু দেব্যজে। যান্তি মন্তক্ত1 যাল্তি মামপি ॥ 
| গীতা--৭1২৩। 

সেই অল্পবৃদ্ধিদিগের যে যে ফল লাত হইয়! থাকে তাহ! বিনাশশীল 

অর্থাৎ কখনও ন। কখন তাহার শেষ হইবেই। দেবযাজিগণ সেই 
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বিনশ্বর দেবতাদ্দিগকে প্রাপ্ত হন, ভগবন্তক্তগণ ভগবানকেই প্রাপ্ত 

হন। কোন প্রকার কামন। করিয়া বজ্ঞানষ্ঠান করিলে তাহার ষে 

ফল নাই তাহ! নয়; যে ত্রিবেদবিৎ পণ্তিতগণ কামনারু বণীভূত 

হইয়া! যজ্ঞশেষসোমপান পূর্বক নানাবিধ যজ্ঞান্গষ্ঠান করিয়া ্বর্গগতি 

প্রার্থনা কেন তাহারা সমস্ত পাপ হইতে বিষুক্ত হইয়া মহাঁপবিত্র 
দেবলোক প্রাপ্ত হইয়। স্বর্গলোকে শ্নান।প্রকার দিব্যভোগ উপভোগ 

কবেন, কিন্তু সেই ভোগ সকল সর্ধকালস্তারী হর না; তীাহার। বহুকাল 

পর্য্যন্ত এ সুবিশাল তৈজসলোক সকল ভে(গ করিয়। পুণ্যক্ষয়ে পুনর্বার 

এই মর্ভলোকে জন্ম গহণ*্করেন। ভোগকামনারর বশবত্তা হইয়া বৈদিক 
কম্মের অনুকরণ করিলে এই প্রকার ভোগলালসাশীল হইয়) যাতায়াতই 

করিতে থাকেন অর্থাৎ জন্মঘৃতামাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (নীভ1 ৯/২১) | 

অপরপক্ষে- 

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃপর্য,পানতে | 

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমৎ বহাম্যহমূ ॥ 

গীত1--৯1১২। 

মদ্ব্যতীত অন্যকামনাবিহীন যে ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করিয়। 

আমার উপাসনা করে আমি সব্থা মদেকনিষ্ঠ সেই ভক্তের পোগ 

( অপ্রাপ্তপ্রাপণ ) ও ক্ষেম (প্রাপ্তরক্ষণ ) বহন করিয়া থাকি। যাহার 

শরঙ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য দেবতাকে ভজন! করে তাহার! অবিধি পূর্বক 
সেই ভগবানেরই পুজা করিতে থাকেন। অবিধি হেতু পূজার জন্য 
তাহাদিগকে পুনরাবর্তন করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ভগ্নুবদুপাসনা ব্যতীত 
আর কোন উপায় নাই। তগবানের প্ররুত স্বরূপ উপলব্ধি পুর্ব্বক 

ভগধছুপ[সন! যদি ন৷ কর! হয় তাহা হইলে তাহা অ।র তগবহপাসন! নয়, 
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অন্য দেবতার পুজামাত্র। অন্য দেবতার পুজা করিলেও ভগবান সেই 
দেবোপাঁসনাতে শ্রদ্ধা প্রপ্ধান করেন ও ভক্তের ষোগক্ষেম বহন করেন। 

স্থুকৃতি সম্পন্ন সংলোকে ভগবানকে উপাসন। করিলে ভগবান ত তাহার 
ষোগক্ষেম বহন করিবেন; এমন কি যদি স্ুছ্রাচাঁর ব্যক্তিও ভগবানকে 

ভজন! করাই একমাত্র প্রয়োজন স্থির করিয়৷ ভগবানকে আমার স্বামী, 

আমার গুরু, আমার সুস্ধৎ, বা আমার তোগ্য এইরূপ মনে করিয়া ভজন 

করে, সত্যনিশ্চয় সম্পন্ন হওয়াতে তাহাকেও সাধু বলিয়া মনে করিতে 

হইবে। সেও ভগবানের প্রসাদে শীদ্রই ধন্মীআ্ব! হয় ও শাশ্বত শাস্তি 

লাভ করে, ঘেহেতু ভগবদ্ভক্ত কদীপি বিনষ্ট হয় ন'। ভগবছুপাসন। 
নিশ্বাস প্রশ্বাসের স্ায় নিত্য, ভগবছুপাসনার সময় অসময় নাই, 

কালাকাল নাই, সকল সময়ে সকল স্থানে ভগবছৃপাস না ও ভগবন্তাবন' 

করা ধায় এবং সকল স্থানে ও সকল সময়ে ভগবছুপ।সন| করাই কর্তব্য। 

সাধ্বী মহিল। কোন সময়ে ন৷ প্রবাসন্থ স্বামীর চিন্তা করেন ? মাতা 

কোন সময় ন। প্রবাসস্থ সন্তানকে ম্মরণ করেন ?কোন এক বিশেষ সময়ে 

বাস্তনেই ধে উপাসনা! কর। বইতে পারে অপর স্থানে নে পাবে না 

তাহ] নর, স্থান বা! সময়ের উপর নির করিয়া! উপাসন! কর। যুক্তিসঙ্গত 

নয়। মৃত্যু ব। বিপদ সগিকটস্থ্ ভাবিয়া ভগবছুপাসন। ও ভগবানকে 
পূজা কর। নিরুষ্ট। কথিত আছে যে অন্তকালে তগবানকে স্মরণ 

পূর্বক যিনি কলেবর পরিত্যাগ করেন তিনি ভগবানকে পান; যেহেতু 

মৃত্যুকালে ঘাহার মনে যে ভাবের উদয় হয় সে দৃত্যুর পর সেই ভাবই 
প্রাপ্ত হয় (গীতা ৮৬)। শ্রীমন্তাগবতে অজামীলের উপাখ্যানে অতি 

সুন্বররূপে & ভাবটি প্রকাশ করা আছে। এই কারণবশতঃ পাছে 
সন্দেহ হয় যে কেবলমাত্র মৃত্যুকালেই ভগবৎম্মরণ করাই যথেষ্ট সেই" 
হেতু গীতাতে অন্শাসন আছে-- 
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তন্মাৎ সর্কেযু কালেনু মামনুল্মর যুধ্য চ। 

ময্যর্পিতমনোবুদ্ির্মামেবৈষ্যস্যপংশয়ম্ ॥ 
পি 

গীতা ৮1৭ 

“সেই হেতু সকল সময়েই আমার উপর সংকল্প ও অধ্যবসায় 
লক্ষণবিশিষ্ট অন্তঃকরণকে সমাধান পূর্বক আম।কেই অন্ুম্মরণ কর, 

তাহ। হইলে যথাভিলধিত প্রকার আমাকেই পাইবে এ বিষয়ে সংশয় 
নাই।” মহাক্স! রামান্ুজ তদীয় ভাষ্যে “তম্মৎ) এই পদের ব্যাখ্য।কালে 

ভগবানকে সকল সময়েই স্মরণ করিবার কারণ নিদ্দেশ করিয়াছেন । 

পপুর্ব্বকালাভ্যন্ত বিষয়েই অন্তপ্রত্যর হয়, সেই হেতু সকল সময়েই 

ভগবৎম্মরণ করিতে হইবে”। শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে তাহাকে 

সকল সময়েই ম্মরণ করিতে হইবে । ভগবানকে স্মরণ পুর্বক তাহাকে 

সমুদবায় সমর্পণ করিতে হইবে । তপ বা যজ্ঞানুষ্ঠছন যে কাধ্য করিবে 
তাহ। সমুদায়ই ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে (গীতা ৯২৩)। 

শ্রীমপ্তাগবতে কথিত আছে-_ 

কায়েন বাচা মনসেক্জিয়ৈবা। 

বুদ্ধ্যাত্মনা বানুক্ততশ্বভাবাৎ। 

করোতি যদ্যৎ সকলং পরন্যৈ 

নারায়ণথায়েতি রমপয়ে তৎ ॥ ১৯২1 ৩৬ 
ভগবানের নাম লইয়। খেল! কর! কিম্বা ছলন। করাকে বথার্থ ভজন 

বলে না। সম্পূর্ণভাবে সর্ধতোভাবে ভগবানকে আত্মসমর্পণ না করিলে 

প্রকৃত উপাসনা করা হয় না। নিজের নিজব্টুকৃ রাখির। পুর্ণতাবে 

আত্মসমর্পণ করা বায় না। 

উপনিষদের মধ্যে ভক্তির ভাব যেন প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল? উহ! গীতায় 

পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। উপনিষদের “রসে! বৈ সঃ” পপ্রাণস্ত প্রাণঃ” 
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“আনন্দাদ্েব খন্থিমানি ভূতানি জাতানি” ইত্যাদি মহাভাব সকল 

"গীতা ও ভাগবতে অতি-.সুন্দর ও সুমিষ্ট তাবে প্রকটিত আছে। গীতার 

ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা, উহ ভাগবতে নিগুণ ভক্তি অর্থাৎ জ্ঞান ও কারণ 

শূন্য) ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে । শ্রীমন্ভাগবতের মতে যে পর্য্যন্ত না 

মন আপন হইতে শীস্ত হয়, তাবৎ সমগ্র অঙ্গবিশিষ্ট ভগবন্ম্ভির ধ্যান 
করিবে (৩১৮১৮ )। উক্ত প্রকার সাধনার নাম সাবলম্বন যোগ । 

এইবপ ধ্যান করিলে আপনার হৃদয়াকাশে তগবান্ যখন জ্ঞানরূপে 
প্রকাশ পাইবেন তখন প্রেমরসাধ্নত তক্তিবলে উ্রাহারই প্রতি যন 
অর্পিত হইবে। তখন তদ্বাতিরিস্ত কিছুই দ্রেখিতে ইচ্ছ| করে ন1। 

এই প্রকারে ধ্যানাসক্তিতে হরির প্রতি যোগর প্রেম সঞ্চার হয়, 

ভক্তিভরে হৃদর গলিয়। যায় এবং প্রেমে অঙ্গ পুলকিত হর । 

ভক্তিশান্নকলের মতে ভক্তিপথ গৌশ পথ নয়, মুখ্য পথ। 

ভগবদগীতা ও শাগ্ল্যহ্তত্রের মতে ভক্তির জন্য যোগ প্রয়োজন। 

যোগ গৌণ পথ, ভক্তি মুখ্য পথ ( গীতা ১৪৯; শাগিল্যহ্ত্র ১৯? ২০ )। 

অদ্বৈতবাদা ছার্শনিকদিগের মতে ভক্তি বা সগুণরক্ষবিদ্য। দ্বার। যে 

ফল লাভ হয় নিশুণবরঞ্বি্ভার দ্বারা তাহা হইতে সতন্ত্র উচ্চ ফল লাভ 
হয়। পুজ্যপাদ মহাত্মা! মধুক্ছদন সরন্বতী তত্কৃত গতার টাকায় দ্বাদশ 
অধ্যায়ের বন্ঠ ও সপ্তম ঞ্পোকের ব্যাখ্যাতে স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন ষে 
নিগুণত্রক্গবিগ্ার কল অবিগ্ভান।শ ও মুক্তি বটে, কিন্তু সগুণরন্মবিদ্য/ব 

ও ভক্তিসাধনের ফল পরম্পর। সন্বদ্ধে তাহাই_নিশুণ ক্রন্মবিদ্য। 
ধ্যান পুর্ধক অবিদ্যাপ্রপঞ্চভূত সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ লাত। 

অদ্বৈতবাদিদিগের মতে ভক্তির ফল নিগুণ ব্রঙ্গবিস্ভা। ভক্তি হইতে 

বর্চজ্ঞান লাভ হয় ও ব্রহ্গজ্ঞান হইলে যাবতীয় প্রপঞ্চ দূরীভূত হয়। 
কিন্ত ব্র্গজ্ঞানের অবস্থাতে, ঘি তাহাকে অবস্থা বল। যায়, অর্থাৎ স্বস্বরূপে 
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অবস্থিতি কালে, ভক্তি ব। অপর কোন দ্বৈত ভাব থাকে না। যাহ 

হউক গীতাতে -অন্ততঃ মূলগ্রন্থে উক্ত ফলবৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়*, 
না, গীতার মতে ফল ও সাধনা একই । সাঙ্ঘ বা জ্ঞানপথে যে স্থানে 

বাওয়! যায় যোগ দ্বারাও সেই স্থান পাওয়া যায় । |] 
তথাচ গীতা ৫1৫ 

যৎপাষ্যৈঃ প্রাপাতে স্থানং তদযোগৈরপি গম্যতে | 
সাংঙ্খা, ঘোগ, ও ভক্তি এ সকলের ফল এক হইলেও ইহাঁদের 

মধ্যে ঘে কোন ইত'র বিশেষ নাই তাহা নয়। গীতায় দাদশ অধ্যায়ের 

প্রথমেই অজ্জন তগবারঁকে প্রশ্ন করিলেন। “সর্বকর্ম সমর্পণ দ্বারা 

তোমাতে নিষ্ঠাবান ষে সকল তক্ত তোমাকে ধাঁন করত উপাসন। 

করেন আব বাহার! অব্ক্ত অবিনাশি বঙ্গের উপাসনা করেন তাহাদের 

মধ্যে কে অধিক যোগবিৎ? এতদুত্তরে ভগবান বলিলেন “অব্যক্তাসক্ত- 

চেতাদের কেশ অধিক এবং সততযুক্ত সাধকগণ অন্নায়াসেই মৃত্যুমুখ 
হইতে পরিক্রাণ পান। 

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ২-- 

যে তু লর্বাণি কম্মাণি ময়ি লংন্যস্ত মৎপরাইঃ 
অনন্টেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপানতে ॥ ৬ 

তেষামহং সমুদ্গত্ত। ম্বতুযুনংনারসাগরাৎ। 

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ! মব্যাবেশিতচেত নাম্ ॥ ৭ 
অপর পক্ষে যাহার! দেহধারণার্থ ও যক্ত দান হোম তপঃ প্রভৃতি 

বৈদিক কর্ম ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম ভগবানে অনন্যযোগের দ্বার! 

ন্যস্ত করিয়া ভগবানকে ধ্যান অর্চন প্রণায স্ত্তি কীর্তনাদি সহিত 

তাহাকেই একমাত্র গতি মনে করিয়া উপাসন1? করেন ভগবান সেই 

তগবদর্পিতচিত্ত অনন্ততক্তদিগকে অচিরেই মৃত্যুসাগর হুইতে উদ্ধার 
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করেন। অদ্বৈতমতাবলম্বী আচাধ্যগণ উক্ত শ্লোক হইতে ব্যাখা! 

করেন যে ভক্তিমার্গ দ্বার। মৃত্যুসাগর হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় মাত্র, 
কিন্ত মোক্ষ বা অবিগ্ভানাশ হয় না। মুক্তি বা অবিদ্ভানাশ করিতে 

হইলে ব্রহ্ধাত্মৈকত্বজ্ঞানের প্রয়োজন, কিন্তু মহাত্মা রামান্ুজ তাহার 
ভাষ্যে বলেন ষে গীতার উক্ত শ্লোক দুইটর দ্বার। প্রকাস্তিক অব্যতি- 

চারিণী ভক্তিকেই যুক্ততম বল! হইয়াছে। 

ভাগবতের প্রথম স্কন্ধেও উক্ত আছে £_- 

ভজন্তি যে বিষ্ুণমনহ্যচেতন 
স্তবৈব তৎকম্ধমপরায়ণাঃ পরাঃ। 

বিনষ্টরাগাদি বিমৎনরা নরা 

স্তরন্তি সংসারসনুদ্রমশ্রমম্ ॥ 

অনন্ঠচিত্ত হইয়। যে ভগবৎকম্মপরায়ণ ভক্তগণ ভগবানকে ভজন] 

করেন, বিনষ্টরাগাদি বিমংসর সেই লোকের! শ্রম বিন। সংসারসমুত্র 

পার হন। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধেও কথিত আছে যে আম্মপমাহিত 

যোঁগবলের দ্বারা অপর যে মহাভ্মনকল বরিষ্ঠ। প্রক্কাতিকে জয় পূর্র্বক 

ভগবানে প্রবেশ করেন তাহাদের শ্রম হয়. কিন্তু ধাহার সেবা করিয়। 

ভগবানকে পান তাহাদের শ্রম হয় না। 

তথাপরে চাত্ব বমাধিমোগ 

বলেন জিত্বা প্ররূতিং বরিষ্ঠাম্। 

ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি 

তেষাং শ্রমঃ ভ্যা্গতু সেবয়া তে 1৩1৫18৫ 

অসক্তবুদ্ধি বিগতম্পৃহ জিতাত্ম। ব্যক্তি কাম্যকর্মানুষ্ঠানত্যাগের 
ঘর! পরম। নৈক্বন্দ্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। 
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অনক্তবুদ্ধিঃ সর্ধত্র জিতাগ্না বিগতস্পৃহঃ | 
নৈক্ষত্ম্াপিদ্ধিং পরমাং সন্গযানেরাধিগচ্ছতি ॥ 

গীতা ১৮1৪৯। 

একান্তিকী অহৈতুকী ভক্তি সম্বন্ধে গীতাতে বিশেষ তাঁবে উপদেশ 
দেওয়। আছে। ভগবান অজ্ঞনকে বলিলেন-- 

ময্যেব মন আধতস্ব ময়ি*বুদ্ধিং নিবেশয় [ 

নিবলিষানি ময্যেব অত উর্ঘং ন সংশয়ঃ ॥ ১২।৮। 

“আমাতেই মন$সমাধান কর, আমার প্রতিই বুন্ধি নিবিষ্ট কর” । 

পুনরায় কহিলেন “যদি মনঃসমাধান করিতে ন। পার অভ্যাম কর, 

তাহাতেও ষদ্দি সমর্থ না হও আমার শরণাপন্ন হইয়। সব্বকর্ম্মফলতাগ 

কর ।৮ গীতা ১২৯১ -১০১ ১৯। উক্ত সকল প্রকার সাধনাই ভক্তির অঙ্গ । 

ভক্তের চিত্ত কেবল ভগবানেই বত, ভক্তের প্রাণ ভগবানেই সমর্পিত |. 

ভক্তগণ পরম্পর পরম্পরুকে ভগবানের বিষয় বুঝাইয়! নিতা ভগবানের 

কথ। কহিয়। সন্তোষ ও আনন্দ প্রাপ্ত হন। 

মচ্চিত্তা মদ্াতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরমূ। 

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষান্তি চ রমন্তি চ॥ 
তেষাং অততবুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ধকম্ । 
দদামি বুদ্ধিষোগতং তং যেন মামুপষান্তি তে ॥ 

গীতা ১০।৯১১* । 

ভগবচ্ছিত্ত, ভগবত্প্রাণ, ভগবৎসন্বন্ধে পরম্পরের কাছে কথনশাল 

তক্তগণ তগবানেই নিত্য আনন্দ পান ও তাহাতেই নিত্য ক্রীড়। করেন | 

প্রীতি পূর্বক তঙজনাকারী সেই সততযুক্ত সাধকদিগকে ভগবান এমন 
বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন যাহাতে তাহার। ভগবানকে প্রাপ্ত হন। 
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অদ্বৈতবাদিগণ গীতার উল্লিখিত দশম শ্লেকের প্বুদ্ধিষোগ” এই 

কথাটী আপনাদের সাম্প্রদায়িক ভাবে ব্যাখা] করিয়। বলেন যে একনিষ্ঠ 

তক্তি হইতে বুদ্ধিবোগ বা! ব্রহ্মাঝ্ৈিকত্বজ্ঞন লাত হয় ও তর্দারাই 

ভগবানকে আত্মরূপে পাওয়া যায়। স্বামী ও রামান্ুজাচার্ধা “মামুপযান্তি” 

এই অংশের ম্লাধারণ ভাবেই অর্থ করিয়াছেন “আমাকে প্রাপ্ত হয়”, 

কিন্ত মহাত্মা শঙ্কর ও পুক্জনীয় মধুস্দন সরস্বতী সাধারণ অর্থে সন্তষ্ট না 

হইয়া! কহিলেন, “ভগবানকে আন্মরূপে প্রাপ্ত হন।” অদ্বৈতবাদিগণ 

এই প্রকার অনেক স্কলে বাকোর অসাধারণ অর্থ গ্রহণ পূর্বক ব্যাখ্য। 

করেন। মহান্সা শঙ্কর তাহার বিবেকচড়ামণি গ্রন্থে ভক্তিকে মোক্ষ- 

কারনসাম গ্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন । 

“মোক্ষকারণনামগ্রাং ভক্তিবেব গরীযন্পী” ৩ 

কিন্তু “ন্বস্বরূপান্থসন্ধানং ভন্তিঃ” এই কথ। বলিয়। ভক্তির অর্থ 

নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ঘাহা। হউক মহাত্ব। শঙ্করের কৃত স্তবগুলি দৃষ্টে 

দ্ঢ় বিশ্বাস হয় মে তাহার স্যার অতি উচ্চঙ্গের ভক্ত অতি অরষ্ 

জন্মায়, কিন্তু গীতা উপনিষত ও ব্রঙ্গান্তত্রের ভাষ্যে বোধ হয় যে ভাষ্যকার 

যেন একজন সতন্ত্র মহাপুরুষ | 

যে আকারের হউক ন! কেন্*” ভক্তিতে ভেদভাব আছেই ; সুতবাং 

অদ্বৈতবাদে ভক্তির সম্যক্ স্ষুপ্তি হইতে পারে না। জনৈক সাধু সেই 

হেতুই বোধ হয় বলিয়াছিলেন যে তাহার। সাধনার সময় দ্বৈতবাদী, 

কিন্তু বিচারের সময় অদ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতবাদসন্মত বিচারে আনন্দ 

পান বলিয়। ভক্তির বিমল আনন্দ ভোগ করিতে পারেন না। 

গাতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে সার্বিক জ্ঞান কাহাকে কহে তাহা! উক্ত 

আছেঃ 
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- বর্ভুতেনু যেনৈকং ভাবমব্যরমীক্ষতে । 
পি 

বিভক্তং বিভক্তেবু তজ জ্ঞানং কিছ্ধি নাত্বিকমূ ॥ ১৮1২৭ 

যে জ্ঞানের দ্বারা, এই বিভিনাকারে প্রতীয়মান নিখিল জগতের 

মধ্যে কেবল মাত্র এক অদ্বিতীয় অবিভক্ত ও অপবিবর্তনশ্বীল সত্তা! ব! 

চিৎ স্বরূপ আত্মাই পরিদৃষ্ট হয় সেই ভ্ঞানকেই সান্ধিক জ্ঞান বলিয়া 

জানিবে। গীত।র ত্রয়োদশ অধ্যা য়েনিয়োক্ত কয়েকটীকে জ্ঞান বল! 

হইয়াছে তন্ভিন্ন সমুদয়ই অজ্ঞান । 

বিগ্ধম।ন কিন্ব। অষ্িদ্মান গুণ দ্বার! আ.ত্মশ/ঘ| না কর। রূপ অমানিত্র, 

লাভ ব! পুজাখ্যাতির জন্য স্বধণ্্ প্রকটন না করা রূপ আদন্তিত্ব কায়মনো- 

বাক্য দ্বার| কোন প্রকার প্রাণীর হিংসা না কর] রূপ অহিংসা, নির্বিকার 

চিন্তে ক্ষমতা সন্ধে লা রুত অপরাধ সহা কর। রূপ ক্ষান্তি, আচার্য্য 

সেব।, সরলতা, বাহাভ্যান্তর শুচিত্ব, মোক্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে অনেক 

প্রকার বিদ্ধ পদে পদে কন হয় (সেই সকল পরিত্যাগ করার 

জন্য পুনঃ পুনঃ বন্গাধিক্য ব। গসৈ্্যরূপ আত্মসংবম, ইত্রিয়ার্থ বিষয় 

ভোগে অন্ররাগবিরেবিনী অস্পৃহান্িক! বৈরাগানায়ী চিত্তবৃত্তি, গব্ধ 

হানতা, জন্ম মৃত্তা জরা ব্যাধি প্রভৃতি, দ্বার। ইষ্ট বিয়োগ ও অনিষ্ট 

সংবোগ ও আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক ছুঃখার্দির বিষয় 

পুনঃ পুনঃ আলোচন। করা, স্ত্রী পৃত্র গৃহাদিতে প্রীতি ত্যাগ" পুত্র দারা- 

দির স্বখে আমি স্থুখী তাহাদের ছুঃখে আমি ছুঃখী এই ভাব 

রাহিতা বা সমচিত্ততা, অর্থাৎ ইষ্ট প্রাপ্তিতে আনন্দ বা অনিষ্ট প্রাপ্তিতে 

দুঃখ বোধ ন! করা, ভগবানের প্রতি অনন্যযোগ ও অব্যতিচারিণী 

তক্তি, সাধনান্ুকূল সর্পব্যান্রাদি শ্বাপদাদ্ি রহিত অরণ্য নদীপুলিন 

দেবগৃহাদি বিবিজ্তদেশসেবিহ; প্রার্ৃতজ্নসতার সঙ্গ করিতে অনিচ্ছা, 

ঞ 



ধু ভক্তিনাধন। 

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব ও তত্তজ্ঞানার্থদর্শন এই কয়টীই জ্ঞান; এতদ্ব্যতীত 

সবই অজ্ঞান। এই গুলিই ভক্তির অঙ্গ, ইহাদের লইয়াই বুদ্ধিবোগ । 

কোন আধুনিক ভক্তিগ্রন্থে উক্ত আছে ৪-_ 

- সেই বিদ্ধা যাথে হরি ভক্তির লক্ষণ । 
অবিগ্ভ। সকল কৃঞ্চ বিন্ুু শাস্ত্রে কহে ॥ 

অচিস্ত্যতেদাভেদবাদী মহাত্া বলদেব বিদ্যভূষণ তদীয় ভাষো 

বলিয়াছেন “ঈশ্বর বৈমুখ্যই সংস্তি হেতু” তাহাই অবিগ্য! | 

শ্রীচৈতন্যদেবপ্রবর্তিত বৈষ্ণবশান্্মতে নামসক্কীর্ভন ও বৈনঃবসেবন 

এই ছু"য়ের দ্বারা শ্রীকঞ্চচরণ পাওয়! যায়। সাধুসঙ্গ, নাম সন্কীর্ভন, 

ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীঘুর্তি শ্রদ্ধা পূর্বক সেবা করাই বৈষ্ণব 
মতে পঞ্চাঙ্গ সাধন। গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুসেবা, সন্ধন্ম শিক্ষা পুচ্ছা, 

সাধুমার্থান্থগমন, ধাত্র্যশ্খগোবিপ্রবৈষ্ণবপুজন, সেবা, নামাপরাধ বর্জন, 

অবৈষ্ণবসক্গ পরিত্যাগ, বনুশিষ্যবর্জন, বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ও বাখান 

বজ্জন, হানিলাভসমজ্ঞান, শোকাদির বণাভৃত না হওয়া, অন্য দেব 

অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করা, বিষণ বা বৈষ্ণব নিন্দা! বা গ্রাম্যবার্তী না 

শুনা, প্রাণিমাত্রের মনের মধ্যে উদ্বেগ না দেওয়া, শ্রবণ ম্মন্রণ, 

পূজন, পরিচর্যা, দাশ্ত, সখ্য, আত্মনিবেদন, অগ্রে নুত্য গীত 

বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎনতি, অস্ঠ্যথান, অন্নরজ্যা, তীর্থগৃহগতি, পরিক্রমণ; 
স্তবপাঠ; জপ, সক্কীর্ভন, ধূপ মাল্য গন্ধ, মহাপ্রসাদদ ভোজন, আহো- 

রাত্রিক মহোৎসব, শ্রীমূত্তি দর্শন, নিজ প্রিয় দান, ধ্যান ও তদীয় সেবন 
এই কয়টী বৈষ্ণব মতে ধর্মের চতুঃবষ্টি অঙ্গ। রাখান্ুজমতাবলন্বী 

'বৈষবগণ অভিগমন অর্থাৎ শ্রীমন্দিরাদি পরিক্করণ, উপাদান অর্থাৎ 

পুস্পাহরণ ইত্যাদি, উপাসনা, স্বাধ্যায় ব। মন্ত্র জপ; ও যোগ বা 

ভগবচ্চিন্তা, এই কয়টীকে, পঞ্চাঙ্গ সাধন কহেন ; এবং নিয়লিখিত 



ভক্তিনাধন । ৪৫ 

কয়েকটীকে তক্তিসাধনের সহকারী বলিয়াছেন,_-বিবেক, বিষোক্ষ, 

অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ অর্থাৎ সত্য সরলতা দয়! দান অহিংস] অনভিধ্য। 

অর্থাৎ পরককৃতাপরাধচিস্তারাহিত্য, অনবপাদ? অনুদ্ধর্ষ। 

মহাক্সা শা্ডল্য ভক্তির “নয়োক্ত কয়টি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন £__ 

সম্মান, বহুমান, গ্রীতি, বিরহ, ইতরবিচিকিৎসা, তদীয়ত! সর্বতপ্তাব 

ও অপ্রাতিকুল্য। বৈষ্ণব ধর্ম অতি মহান্ ও মিষ্ট । উক্ত ধর্মমতের 

কম্মসাধনবিধি বৌদ্ধমতসম্মত কার্য সাধন বিবি অপেক্ষা সঙ্ধীর্ণ নয়, 
তবে উহার মধ্যে অনেক স্থলে আচারকেও ধর্মাঙ্গ বলিয়। পরিগণিত করা'' 

হইয়াছে । বৈষ্ণব ধন্্রী ভক্তিমার্শের একটী অংশ মাত্র এবং উহাঁকেই 

একমাত্র ভক্তিমার্প মনে কর। উচিত নয়। বৈষ্ণব ধর্মে কথিত ভক্তি ও 
তক্জাত কন্ম সাধন যে একমাত্র বৈষ্ণব মতেরই নিজন্ব তাহা নয়। 

উহার মধ্যে অনেক গুলি ভক্তি পথের সাধারণ সম্পত্তি। শ্রীচৈতন্ত- 

চদ্িতামুতে কথিত আছে।_ 
কুষ্ণ তক্ত ছুঃখহীন বাঞ্জান্তর হীন । 

কৃন্ঃ প্রেম সেবা পূর্ণ আনন্দ প্রবাঁণ ॥ 

কেবলই থে বৈষ্তব মহায্ম। ুঃখহীন বাঞ্থাস্তরহীন তাহা নয়? :ষেখানে 

যে দেশে যে ধর্মাবলম্বী হউন ন| কেন, ভক্ত মাত্রেই সদানন্দ ও নিম্পৃহ | 
খিনি আনন্দ স্বরূপ ভগবানে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন তাহার আর 

নিরানন্দ কোথায়? তাহার আর আকাজ্ষা করিবার কি থাকিতে 

পারে? 
তবে বৈপঃব ধর্মের ছুই একটী বিশেষত্ব আছে। সাধারণতঃ তক্তি- 

মার্ণ সঙ্কীর্তনপ্রধান নয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম 
সন্ধীর্ভনপ্রধান। সন্ীর্ভন দ্বারা ধর্থান্থপীলন ও“ বহিরঙ্গসাধন মানব 

জাতির ধর্মের ইতিহাসে প্রীচৈতন্তদেবের সময়. হইতেই, বহুল: পরিমাণে? 



৪৬ ভক্তিনাধন । 

প্রবর্তিত হয়। স্বমিভাবে ভগবানকে উপাসন1 করিবার সক্েত 

বোধ হয় বৈঝুব ধন্মের নিজন্ব। বৈঞুব মতে হৃদয়ে ভাব ও প্রেম ন। 

খাকিলেও সম্কীর্তন কর! কর্তব্য । নাচিতে না জানিলেও নাচিতে 

হইবে। গাইতে না জানিলেও গাইতে হইবে। প্রেমহীন অন্ততঃ 
করনে ভগবানের নাম লওয়া কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে অন্থচিত। 

কিন্তু বৈষ্ণব মতে প্রেমহীন অন্তঃঠকরণে সক্কীর্তন করিলে হৃদয়ে প্রেম 

উৎপন্ন হইবে । শ্রীনামসঙ্কীর্ভন ভগবানকে ভক্তের জদয়ের কাছে বল 

পূর্বক আকর্ষণ করিয়। আনে । 

নামসংকীর্ভনং প্রোক্তং ক্ুষ্কস্ত প্রেমনম্পদি | 

বলিষ্ঠং নাধনং শ্রেষ্টং পরমাকর্ষ মন্ত্রবৎ ॥ 
| শ্রীবৃহস্তাবত।নৃত ২।৩1১৪৭ 

কিন্ত বৈষ্ুবদিগের এ মতটা ভক্তিমার্শীরলমিদিগের সাধারণ 

ধন্মবিশ্বীস নয় । বৈঞ্ণবপদাবলীতে উক্ত আছে ষে সঙ্কীর্তন ভইতে 

পাপ সংসার নাশ, চিত্তশুদ্ধি, সব তক্তিস।ধনউগ্ভম, কৃক্তপ্রেমোদ্যম, 

প্রেমামৃত আস্বাদন, কঝ্প্রাপ্তি, সেবা সমুদ্রে নিমক্ষন প্রভৃতি ক্রমশঃ 

হইতে থাকে। 

“যেই সদ করে কঞ্চনাম সন্কীর্তন 
ভোগোন্ুখ পাপক্ষয় হয় ততক্ষণ”। শ্ত্রীবৃহভাগবতামুত । 

শ্রীমস্তাগবতে ভক্তিকে নিয়োক্ত কয়টী লক্ষণ বিশিষ্ট বল] হইয়।ছে। 

শ্রবণং কীর্ভনং বিষ্কোঃ স্মরণং পাদলেবনম্ । 
অঙ্চনং বন্দনং দাস্তং বখ্যমাত্মনিবেদনমূ 0৭1৪1 ৩৩ 

পু ন 

নারায়ণ কথ! যেমন লোকপাবন ষাবভীয় তীর্থে অবগাহন, সকল 

“আশ্রযাভিগমন তেমন পবন নয়। 
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সর্ধাশ্রমাভিগমনং সর্জতীর্থাবগাহনম্ | 
ন তখা কলদৎ নৌতে নারারণকথ$ যথা | 

( যহাভারত শাঃ মোক্ষঃ অঃ ৩৪৫) 

শ্রদ্ধার সাঁহত নিত্য ভগবৎকথ। শ্রবণ করিলে অতি অন কালের 
মধ্যেই ভগবান হৃদয়ে প্রকাশ পান। ভাগবতে পরীক্ষিৎ বলিলেন, 

শৃম্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণন্তশ্চ স্বচেষ্টিতম্ | 
কালেন নাতিদীর্ঘেণ ভগবান বিশতে হৃদি ॥ ২1৮18 

যেমন হুর্য্যের প্রক্শ মাত্রেই অন্ধকার বিদুরিত হর, প্রবল বাধু 

উিত হইলে মেঘ চলিয়! যায়, সেই প্রকার অনন্ত ভগবানের নাম 

সঙ্কীপ্মাণ হইলে সেই নাম জদয় মধো প্রবেশ করিয়। জদয়স্ত হুঃখ ও 

পাপ নষ্ট কলে। 

নংবীত্ত্যমানে! ভখবাননন্তঃ 

আ্ুতানুভাবো ব্যাননং হি পুংলাম্ |, 

প্রবিশ্য চিভূং বিধুনো ত্যশেষং 

যথা তমোইর্কোইভ্রমিবাতিবাতঃ ॥ 

.. ভাগবত ১২।১১৪৮ 

অগ্নি যেমন ধাতু গলাইয়৷ দেয় সেই প্রকার ভগবানের না কীর্তন 

ও বিলপন অশেষ পাপ গলাইয়৷ দেয় ও নষ্ট করে। ্ 

বন্নামকীর্তনং ভক্ত্যা বিলাপনমনুত্তমম্ । 

মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতুনামিব পাবকঃ | 
বিষুপুরাণ অং * অ? শ্লোক ১। 

হরিম্মরণে হৃদয়ের যেমন আত্যন্তিক শুদ্ধি হয়, বি্য। স্বধন্্াসর. 



৪৮ ভক্তিনাধন । 

প্রাণায়াম, জীবে দয়া, তীর্থাভিষেক, ব্রত, দান, জপ প্রভৃতিতে তেমন, 

হয় না। 

বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী 
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ | 

নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেইস্তরাত্ব। 

যথা হৃদিহ্থে ভগবত্যনন্তে ॥ 
ভাগবত ১২৩৪৮ 

শান্রকীরের বলেন যে একবার মাত্র হরি ম্মল্ণে যত পাপ দৃরীভূত 
হয় তত পাপ মানবে শত জীবনে করিয়। উঠিতে পারে না। একবার 

মাত্র স্মরণ কৰরিলেই পাপ নষ্ট হয় বটে কিন্তু একবার মাত্র স্মরণ করাই 
যথেষ্ট নয়, তাহাকে ক্ষণমা ত্রও বিস্থৃত হওয়। উচিত নয় । 

অবিস্থাতিঃ কৃষ্পদারবিন্দয্বে]ঃ 

ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি চ। 

সত্বশ্ত শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং 

জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তমূ ॥ ১২২২৪ 

শলীকঞ্পদারবিন্দের অবিস্বৃতি পাপ সকল নাশ করে, মঙ্গল করে, 

এবং অন্তঃকরণের শুদ্ধি, শাককে প্রেমলক্ষণা ভক্তি, আত্মান্ুভবরূপ 

বিজ্ঞান, এবং বিষয়বিতৃষ্ণযুক্ত শাস্ত্রীয় জ্ঞান উৎপাদন করে। হরিভক্তি- 

স্থধোদয় গ্রন্থে মহাত্মা নারদ বলিলেন £ জিহ্বা পাইয়াও ধে ভগবৎ 

কীর্তন না করে সেছুম্মতি মোক্ষারোহণ সোপান পাইয়্াও আরোহণ 
করে না। সেই হেতু ষে ব্যক্তি আনন্দরসসুন্দর গোবিন্দমাহাত্ম্য নিত্য 
শ্রবণ ও কীর্ভন করেন তিনি কৃতার্থ।- 
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জিহ্বাং লন্বাঁপি যে! বিকু্ং কীর্ভনীয়ং ন কীর্তয়ে্। 

লন্ধণপি মোক্ষনি€শ্রেণীং ন নারোহতি দুম্মরতিঃ ॥ ৮1৫ 
তম্মাদগোবিন্দমাহাত্বামানন্দরসমুন্দরমূ | 

শৃণুয়াৎ কীর্তয়েন্লিতাযং স ক্তার্থো ন সংশয়ঃ ॥ ৮1৬ 

বৈষ্ণব মতেও নাম সঙ্ধীর্তন প্রভৃতি বহিরঙ্গসাধন, এবং রসাস্বদন 
বা উপলব্ধি অন্তরঙ্গসাধন। সজনে সঙ্কীর্ভন, ভাঁগবতপাঠ প্রতৃতি 

বহিরঙ্গ সাধন 'ও নিজ্জনে অন্তরঙ্গ সাধনই বিধি । বহিরঙ্গ সাধন হইতে 

রসাস্বাদন ব৷ অন্তরঞ্গ সীধনের উৎপত্তি হয় । কেহ কেহ বলেন একাকী 

বা নিজ্জন প্রদেশেই ধ্যান সিদ্ধ হয়, কিন্তু সঙ্কীর্তন নিজ্জন প্রদেশে, 

বহুসঙ্গে সব্বত্রই অনুষ্ঠেয় ও সিদ্ধিপ্রদ্ । 

পুর্বে একস্থানে বল। হইয়াছে ষে প্রাণে ব্যাকুলতা না জন্মাইলে 
অর্থাৎ হদ্রয়ে ভক্তির সঞ্চার না হইলে বাহা আচার অনুষ্ঠান কেবল 

বিডন্বন। মাত্র । ইহাতে এরপ সন্দেহ হইতে পারে বে নিত্য নৈমিত্তিক 

পুজাদি ও তীর্ঘযাত্রা প্রভৃতির কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এমন কি প্রাণে 

তক্তির সমাবেশ না৷ হইলে ভগব।নের নাম পর্য্যস্ত করাও ওদ্ধত্য মাত্র! 

প্রকৃত পক্ষে ভক্তিসাধন সম্পূর্ণভাবে অন্তমুখ হইলেও বহিরঙ্গসাধন 

দ্বার। ভক্তি বাহির হইতে হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ করেস্তুতরাং বাহ ক্রিয়া- 

কলাপ বা অপর কোন প্রকার বহিরঙ্গ সাধন পরিত্যাজ্য নয়। অনেক 

সময় দেখিতে পাওয়। যায় যে, তক্তিহীন মানবের হৃদয়ে নিয়মিত 

বহিরঙ্গসাধন দ্বারা ভক্তি ও প্রেমের সঞ্চার হইতেছে । অনেক 

সময় থে মানবের হৃদয়ে তক্তি নাই, স্কীর্ভনে যোগ দিবার কিছু 
পরেই তাহার প্রাণে ভক্তির সঞ্ধার হয়, পরে আবেগ ও ব্যাকুলত। 

আসিয়া! পড়ে। অনেকেই জানেন যে আরাত্রিকের পূর্ষে প্রাণ অত্যন্ত 
৪ 
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নীরস, কিন্তু আরাত্রিকের সময় বাহ্যাহুষ্ঠান দেখিয়া শুনিয়া হৃদয় ভাক্ত- 
রসে আপ্লুত হয়। সকলেই উক্ত সত্যটা হৃদয়ে অন্ুতব করিয়াছেন ও 
করেন। তীর্ঘদর্শন; সৃষ্ধীর্ভন, উৎসব প্রভৃতি সমুঘায়ই বাহিরের সাধন 
এবং এই বহিরজসাধনসকলের দ্বার মানবহৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের 

সঞ্চার হয়। ভক্তি যেমন হদয়েয় ভিতর ,হইতে বাহিরে. প্রকাশ পায় 
সেইরূপ বাহির হইতে অন্কুলচিত্তের ভিতরেও প্রবেশ করে, সুতরাং 
বাহ্ সাধন সান্বিক ভাবে অবশ্ত আচরণীয়। কিন্তু সদা সর্বদা এই জ্ঞানটা 

থাক বিশেষ প্রয়োজন যে ভক্তিসাধন হৃদয়ের জিনিষ, বাহিরের 

নয়, বাহিরের যাহা কিছু তাহা হৃদয়কে সাহাধ্য করে মাত্র। বাহ্য 

সাধনকে উচ্চ স্থান ও উপলব্ধি প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সাধনকে নিয়স্থান দে ওয়। 
গহিত কার্য । ধর্ধবজী হইয়! বহিরঙ্গসাধন গর্হণীয়। বাহ্য সাধন 
প্রকৃত উপাসনাই নহে সাহাধ্য মাত্র । | 

ভগ্গবানের উপাসনাতে স্পৃহা! নাই, তক্তিতে আকাঙ্ষা নাই, 

প্রেমে অভিলাষ নাই। ভক্ত প্রেমিকও সদাই নিম্পৃহ ; তাহার কোন 

আকাজ্ষা নাই, কোন বাসন। নাই, তিনি কিছুই চান ন।। স্পৃহা 

হৃদয়ে বর্তমান থাকিতে তক্তির স্ফুর্তি কখনও হইতে পারে না। পার্ধব 

ভালবাসাতেই দেখিতে পান্য়! যায় যে যতক্ষণ হৃদয়ে বাসনা আছে 

ততক্ষণ ভালবাসার পূর্ণ বিকাশ হয় না। যেখানে স্পৃহার লেশমাত্র 

আছে সেখানে প্রেম নাই। ভক্তি ও স্পৃহা কখনও এককালে একস্থানে 

থাকিতে পারে না। প্রার্থনা ও আকাজ্ষা অনেক সময় একত্র থাকিতে 

পারে কিন্তু প্রেম ও ম্পৃহার একত্র স্থিতি অসম্ভব। স।ধন পথে অগ্রসর 

হইতে হইলে সকল প্রকারের বাসনাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে 

হইবে। বাসনাই বন্ধের কারণ, বাসনা হইতেই যাবতীয় ছুঃখের 

উৎপন্ধি। অনাদিবাসনাপ্রবাহই জন্ম ও নৃত্যু ঘটিত: সংসারচক্রের 

শি 
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মূল। বাসনাই একমাত্র নিগড়। কোন প্রকার বাসন৷ থাকিতে 
ধর্মজীবন্র উন্নতি হওয়া ছুরহ। গীতাতে সেই হেতু পুনঃপুনঃ 
নিফাম ভাবে বা! ভগবানের উপর কর্মফল «সমর্পণ পূর্বক নিত্য 

নৈমিত্তিক ইষ্টাপূর্ভাদি কর্ম করিবার নির্দেশ করা হইয়াছে। মনু- 
সংহিতাতেও .নিষ্কাম কর্থান্ষ্ঠানের বিধি বিশেষ ভাবে কথিত আছে। 

সেশ্বর ধর্শাস্থ সকলের কথা ছায়া দিলেও, দেখিতে পাওয়া ষায় ষে 

নিরীশ্বর বৌদ্ধ ধন্দরশান্ত্রে বাসনা বা স্পৃহাই সংসারস্থিতি ও তদ্ধেতু ছুঃখের 
একমাত্র কারণ। মহাভারতে কথিত পিঙ্গল। বারাঙ্গনার উপদেশের 

হ্যায় বৌদ্ধশান্ত্র মতে*বাসনানাশই দুঃখনাশের উপাধ্ধ ;ঃ বৌদ্ধ মতে 
রূপম্পৃহা এমন কি অবূধম্পৃহ। পর্যন্তও পরিত্যাজ্য । বর্তমান দেহ 

ধ্বংসের পর কোন প্রকার শরীরী সত্ত। পাইবার ইচ্ছা রূপম্পৃহা, ও 
বর্তমান দেহের ধ্বংসের পর কোন প্রকার অশরীরী বিমল সত্তা পাইবার 

বাসন। অরূপম্পৃহ।। সকল প্রকারের আকাজ্জ। এমন কি উক্ত ছুই 

প্রকারের স্পৃহা পর্যন্ত পরিত্যাগ কর। কর্তব্য (কেতোখিল হ্ত্র)। 

নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধের পক্ষে নিরবলম্বন হইয়া গতস্পৃহ হওয়৷ অত্যন্ত 
দুরূহ, সেই হেতু বৌদ্ধধন্মে চতুত্রদ্ষবিহারসাধন অর্থাৎ দর। ভালবাসা 
সহানুভূতি ও সাম্য এই কয়টী সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । 

কিন্তু ভগবানকে ভালবাসা ব্যতীত চতুবদ্ধবিহারসাধনও সহজ নয়৷ 

ভক্তিপথে প্রেমিক যখন ভগবানকেই একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ বোধ 

করিয়া হৃদয়ে ধারণ করতঃ তাহাকে তালবাসেন তখন তাহার পক্ষে 

সকল প্রকারের স্পৃহাহীন হওয়। সহজ ও স্বাভাবষিক। বিগতসংসার- 

স্পৃহ হওয়াই শান্তিপথ; কিন্তু ভক্তিমার্গে ইহা! যত সহজ ও স্বাভাৰ্বিক, 
বিশুদ্ধ কর্মমার্গে অর্থাৎ যহাস্মা বুদ্ধদেব প্রবর্তিত মধ্যপথাবলম্বনে বা 
জালমার্গে তত নয়। ভগবছুপাসনার সময় অর্থাৎ ভগবছুপলক্ষি, ধ্যান 
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ও ধারণার সময় হৃদয়মধ্যে ম্পৃহাম্বরূপ কোন প্রকার মালিন্ত থাকা 

উচিত নয়। প্রার্থনা কালে স্পৃহা থাক! অনুচিত হইলেও নিতান্ত 

দোষের নয় ; খেহেতু স্পৃহার সহিত প্রার্থনাই সকাম উপাসনা । প্রার্থনা 
কালীন স্পৃহা সান্িকী স্পৃহ। হওয়া! উচিত। নিষ্কাম উপাসনার ন্যায় 

উচ্চ অঙ্গের না হইলেও সকাষ উপ[সন। ভগবানের কাছে গ্রাহা। 

ভগবান্ সত্বগুণবিশিষ্ট সকাম সাধকের কামন! পূর্ণ করেন। ন্পৃহাহীন 

হইয়। ভগবানের উপাসন। এমন কি নিষ্কাম প্রার্থনাও সংসারে বিরল । 

“ভগবন্। আমাকে অমুক দাও, ভগবন্, আমার শক্র নিপাত কর”, 

এই প্রকার আকাজ্ষার সহিত প্রার্থনা ও ভগবংপুজন সর্ধত্র প্রচলিত । 

কিন্ত এ প্রকারের পুজা! ভক্তিসাধনের অঙ্গ হইতে পারে না; উহ? 
প্রকৃত ভগবদর্চন! নয়। ভগবন্ আমাকে রক্ষা কর এ প্রার্থন। মানব- 

জীবনের স্বাভাবিক, কিন্তু রূপং দেহি, জয়ং দেহি যশোদেহি, দ্বিষে।- 

জহি, এবভ্ভূত প্রার্থনা বিশুদ্ধ ভক্তিসাধনের অঙ্গ হইতে পারে কিন। 

সন্দেহ। কাতর ভক্ত কষ্টের সময় বলিতে পারেন “দেবি প্রপন্নার্তি- 

হরে প্রপাদ, প্রপীদ মাতর্জগতো ইখিলন্ত” কিন্তু “বিষ্ঠা বন্তং বশস্বন্তং 

লক্ষীবস্তৃঞ্ মাং কুরু” এ প্রার্থন। খুব সান্তিক হইলেও সকাম। যাহা 

হউক, সকামই হউক আর ন্ি্'মই হউক, সাদিক উপ।সন। ব! সান্তিক 

প্রার্থনা কখনও হেয় নয় । তধে নিষ্কাম অবিচ্ছিনমনেগতি উপাসনাই 

প্রকৃত তক্তিসাধন। 

লৌকিক প্রেমেও দেখা ধায় যে প্রেমিক প্রেমাম্পদকে কোন 
আকাজঙ্ষার সহিত ভালবাসে না । ভাল বাঁসিতে হয় তাই ভালবাসে, 
তাঁল ন। বেসে থাকিতে পারে ন। তাই ভালবাসে । নদীর জল যেমন 

সমুদ্রের দিকে না গিরা থাকিতে পারে না, সেই প্রকার অবিচ্ছিন্ন 
মনোগতি তক্ত ভগবানকে ভাল না৷ বাসিয়! থাকিতে পারেন না, 
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তাই ভাল বাসেন। প্রকৃত প্রেম নিফাম, কারণভ্ঞানশুন্ত। ইহাতে 

স্বকীয় ভাব ব। পরকীয় ভাবের ভেদ নাই । শ্রীরঞ্জের প্রতি দৈবকীর 

ভালবাসায় কামনার ছায়ামাত্রও ছিল না। বশোদ। দ্বেবীও যে 

শরকুষ্চকে ভাল বাসিতেন তাহাতে পরকীয় ভাবের গন্ধমাত্রও ছিলন]। 
ঘশোদ। দেবী ত জানিতেন না থে শ্রীরুষ্জ তাহার গর্ভজ সন্তান নহেন; 
সুতরাং তাহার প্রতি ঘশোদার প্রেমও পরকাঁয় ভাবের হইতে পারে না। 

ম] সন্তানকে কেন ভালবাসেন তাহার কারণ কেহ কি বলিতে পারে? 

তিনিই কি পারেন? ভগবানের প্রতি এই প্রকারের অহৈতুক 

ভালবাসা ও সেই ভার্লধাসাপুর্ণ জদয়ে প্রেমের সহিত ভগবানের কার্য 
অনুষ্ঠানই ভক্তিসাধন। যখন বিশুদ্ধ লৌকিক প্রেমেই স্পৃহার লেশ 

মাত্র থাকে না, যখন লৌকিক প্রেমেই স্পৃহ! থাকিলে প্রেম গাঢ়ত্বহীন 

হয়, তখন ভগবংপ্রেষে আকাঙ্ষার লেশমাত্র ত থাকিতে পারে না ও 

থাক। উচিত নয় । সাধনপথে বা ধন্মজীবনে সকল প্রকারের আকাঙ্ষাই 

মহাশক্রঃ কাম ক্রোধাদির হ্যায় সর্বদ1 বজ্জনীর । সেই হেতু গীতাতে 

অনুশাসন আছে “সংকল্পজাত সকল প্রকার কাম নিঃশেষে পরিত্যাগ 

করতঃ ভগবচ্চিন্তা করিতে হইবে ।” 
পুর্ে বল! হইয়াছে যে ঈশ্বরে অন্ুরাগকে ভক্তি কহে । লৌকিক 

ব্যবহারেও দেখিতে পাঁওয়। বায় ষে যাহার যাহার প্রতি একান্তিক 

অন্ুবাগ আছে সে সব্বদ্। তাহ।র সেই প্রেমাম্পদকে নিকটে রাখিতে 

ইচ্ছ। করে, সর্বদ! তাহার সম্বন্ধে শুনিতে ইচ্ছা করে, সর্বদাই তাহার 

কথায় প্রাণে আনন্দ বোধ করে৷ যেখানে তাহার সম্বন্ধে কথা হয়, সেই 

খানে থাকিতে ইচ্ছ। হয়, তাহার নিন্দ। প্রাণান্তেও শুনিতে পারে ন। 

তাহাকে দেখিতে ইচ্ছ। করে, দেখিবার জন্য প্রা ব্যাঁকুল হয়, কি কার্ধ্য 
করিলে সে আনন্দিত বা সুখী হইবে তাহা করিতে ইচ্ছা হয়, এবং সেই 



৫৪ ভক্তিনাধন ৷ 

ইচ্ছা এত প্রবল হয় যেসেই অভিলাষ অন্থুষাঁয়িক কার্ধ্য না কারিয়! 
থাকিতে পাঁরে না। তাহার জন্য প্রাণ সদাই যেন কাদিতে থাকে, 

তাহার নায় শুনিলেই যেন সর্ধাঙ্গে রোমাঞ্চ হইতে থাকে, 

“কান্থ নাম শুনি, চমকি উঠহ, পুলক তাহার সাথী 1” 

নিত্যই তার যুষ্তি হয়ে যেন গাথা থাকে, তাহার অস্তিত্ব সকল 
সময়েই প্রাণে উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা হয়। ভগবন্তক্ত সাধুর অন্ুরাগের 

উল্লিখিত সমুদায় লক্ষণগুলিই প্রক।শ পায়; প্রেমিক সাধক সব্দাসর্বদ। 
তগবানের কাছে থাকিতে ভালবাসেন; সদাসর্কদা ভগবানের কাছে 
প্রাণের কথা জানাইবার জন্য ব্যস্ত হন; সতত তাহাকে প্রাণের ভিতর 
রাখিতে ইচ্ছা করেন; সদসর্কদ] তাহার সম্বন্ধে শুনিতে ইচ্ছা করেন । 

যেখানে ভগবানের কথা হয় সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা! করে 
না, যাইতে হইলে প্রাণে কষ্ট হয়; ভগবানের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, 

নিমেষমাত্রও যেন তাহার বিচ্ছেদ সন করিতে পারেন না; এক 

নিমেষের বিচ্ছেদ বোধ হয় যেন একদুগ। “তিল এক হয় যুগ চারি? । 

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষ। প্রাৰ্ষারিতমূ । 
শন্যায়িতং জগত্পর্বং €গরাবিন্দবিরহেণ মে ॥ 
গোবিন্দ বিরহে প্রেমিকের নিমেষকে যুগ বিশেষ বোধ হয়, চক্ষে 

বর্ধাকালের ন্ায় বারিধারা আসিয়। উপস্থিত হয়, এমন কি সমুদায় 
জগৎ যেন শূগ্য বলিয়! বোধ হয়। 

উদ্বেগে দিবস ন] যায় ক্ষণে টহল যুগ সম। 

বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ॥ 
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন। 
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥ 
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এই অবস্থাকেই মহাত্মা নারদ পরমবিরহাঁসক্তি বলিয়াছেন। 

তগবদ্ধিরহে কাতর হইয়া! তক্ত তাহার ভগবানকে তাহার বুকের ভিতরে 

পাখিতে চান। ভক্ত গোবিন্দদাস বলিলেন, 

কানু বিনে জীবন, জ্বলত হি অহুক্ষণ 

কো। সহ এ হেন সন্তাপ। 

ও মুখ সমুখে ধরি, নয়ান অঞ্চল তরি, 

পিবইতে জীউ করে সাধ ॥ 

বিম্মরণে ব্যাকুলত। ভক্তির লক্ষণ |, মহাত্ম! নারদ বলিয়াছেন,_- 
“তদর্িতাখিঙ্লীচারত] তদ্িক্মরণে পরমব্যাকুলতা” | 

তাই ভক্ত বলেন”_- 

“তিলেকে মরিয়ে, যদি না দেখিয়ে, 

শয়নে স্বপনে বন্ধু” 

কৃত ক্রিয়াকলাপ ভগবাঁনে অর্পিত হওয়াতে কি কাজ করিলে 

ভগবান্ আনন্দিত হবেন তাহা করিতে প্রেমিকের সদাই প্রবল ইচ্ছা 

হয়, এবং তিনি সেই কার্য করিতে থাকেন। ভগবানের সহিত বিচ্ছেদ্ই 
ছুঃখ,সংযোগই সুখ, এই ধারণ। তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়াতে অপর 

কেন প্রকার ইষ্ট বিয়োগে বা অনিষ্ট সংযোগে প্রেমিকের প্রাণ ক্ষুব্ধ হয় 
না। ইচ্ছার অনুকূল ঘটনাই স্থুখের কারণ, প্রতিকূল ঘটন! হুঃখের 

কারণ। ভগবানের সহিত সংযোগ ভিন্ন প্রেমিকের আর কোন বাঁসন। 

ন! থাকাতে প্রেমিকততক্ত ভগবানকে প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিতে না 

পাইলেই ছুঃখ পান। প্রেমিক ভগবদ্ধিরহে বাহ্জ্ঞানশৃন্ঠ । প্রেমিক 

উপলব্ধির কালেতেও তন্ময়-__বাহাজ্ঞানহার!। 
পকৃঞ্চ মোর জীবন, কষ্ত মোর প্রাথধন, 

ক্কষ্চ মোর প্রা ণের পরাণ । 
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হৃদয় উপরে ধরে", সেবা করি সুখী করে? 

এই মোর সদ! রহে ধান ॥৮ 

তগবদ্িরহে মহাতআ্! চৈতন্যদেব পাগলের মতন হইয়! বলিলেন, 

“কারে পুছেণ কে কহে উপায়, হা হা সখি কি করি উপায়! 
কাহ। করো, কাহ। ধীউ, কাহ। গেলে রুষণ পঁউ, 

কঞ্চ বিনু প্রাণ মোর যায় ॥” 
পরে ভগবানকে সম্বোধন করিয়াই যেন বাঁললেন,_ 

“কাহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তীহা যাই ।৮ 

প্রবাসা স্বামীর জন্য সাধবী স্ত্রী ষে ভাবে শততরে ভিতরে কাতর 

হন, তাহার জন্য যে প্রকার দিবারাত্র ভাবেন, ভগবানের জন্যও 

ভক্ত প্রেমিক সেই ভাবে ব্যাকুল । ক্বামিসমাগয়ে নেমন পতি- 

পরায়ণা সাধ্বীর আনন্দ ও উল্লাস, ভগবছুপলব্ধি কালেও প্রেমিকের সেই 

প্রকার আনন্দ ও উল্লাস। স্ত্রীলোকের স্বামিসমাগমে কিংবা প্রবাসস্থ 

স্বামীর জন্য যে ভাব হয়, তাহা ধেমন অন্তমুখ ও চাপা, বাহিরে সহজে 

প্রকাশ পায় না, প্রেমিকেরও সেই ভাবের হওয়া উচিত ও সেই 

তাবেরই হয়। আমার বিশ্বাস যে বহিমুখ হইলে অর্থাৎ ভাবে পৰ্বিণত 

হইলে প্রেমের গাচ়ত্ব, শিষ্টত্ব, ওগান্তীধর্য সকলই কমিয় বায় । শ্রীচৈ তন্য- 

চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠে দেখিতে পাই বে মহাত্মা চৈতন্যদেব তাহার ভাবের 

সময় সন্নিকটে অপর লোক থাকিলে আত্মসম্বরণ করিতেন। স্বরূপ- 

দামোদর ব! রায়রামনন্দ ভিন্ন অপরের সাক্ষাতে তাহার প্রেম 

পূর্ণভাবে স্ফু্ুপ হইত না। 
ভক্তি মার্গ অতি সুন্দর অতি মহান্, ও বিশুদ্ধ আনন্দপ্রদ। ভক্ত 

বিশ্বের ধাবতীয় পদার্থে, যাবতীয় কার্ষ্য তাহার উপাস্তের অনন্ত প্রেম 
অনন্ত স্নেহ দেখিতে পান। যাবতীয় স্ৃষ্টপদার্থই যেন তাহার 
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প্রেমাম্পদের প্রেমে পরিপূর্ণ; যেন স্থষ্টিই তাহার প্রেমের বিকান। 

ভক্ত তখন বলেন, 

্ “তোমাতে যখন, মজে আমার মন 
তখনি ভূবন হয় স্ুধাময়।!) 

তিনি ভক্তের প্রাণধন। তক্তের কাছে তাহার ঈশ্বর দূরে নন, নিকট 
হইতেও নিকট, প্রাণের প্রাণ, তিনি “প্রাণের ঈশ্বর প্রাণের ভিতর ।” 

ভগবান আর তখন “অসীম বহ্গাগুপতি, অগম্য অগোচর” নন । ভগ- 

বান তখন আর বিশ্বেশ্বর নন, তাহার প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ মনের 

মন। তাহার কাছে তাঙার তগবন কখনও পিতা কখনও মাত। কখনও 

স্বামী কখনও পুত্র কখনও বা কোন অনৈসর্গক নিকটতম আত্মার 

হইয়া থাকেন। “তুমি আত্মীর় হতে পরমাআ্ীয় হে”। পািৰ পিতা 
মাতা স্বামী সুদ দেশকাল দ্বারা বদ্ধ ও সান্ত; কিন্তু এই অলৌকিক 
পিতা মাতা স্বামী সথ। নিকটতম হইয়াও অনন্ত অনাবদ্ধ | তাই তাহার 

সহিত সম্বন্ধ ষেন অনৈসর্নিক। ভক্তের কাছে ভগবান আর দুরাৎ 

সুদুরে, দুর হইতেও স্ুদুরে নন, তদিহান্তিকে” নিকট হইতেও নিকটে । 

মপুরভাবে সাধক বলিলেন “প্রাণ মাঝে বিরাজ প্রাণেশ আমার” । 

ভগবানের অনস্তত্ব, মাহাত্ম্য ভক্ত যেন সহিতে পারেন না। প্রেম বত 

গাড় হইতে থাকে ভগবান তত নিকটে হইতে থাকেন; প্রেমাধিক্যই 

ভগবানের মাননীকরণের যুলকারণ । সহঅকোটী হ্র্্যমগুলের পাত। 
অই নিয়ন্তা শক্তিত্বরূপ ভগবানকে ভক্ত ধারণ করিতে চায় না৷ 

তাহাকে সে চায়না, ভক্ত তাহার প্রাণের প্রাণকে চান । তাহার নিজের 

ভগবানকে চান। সেই হেতু ভক্ত বলেন, 
“তোমার বিশ্বব্যাপী রূপ চাইন। ম| দেখিতে; 

দেখিছি মা তোরে, ঘটে পটে সর্বভূতে”। 
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দ্ান্তভাবে উপাসনায় তগবানের মহৎ ভাবের উপাসনার ব্যাঘাত 
হয় না। ভগবান মহান্ ও অনস্ত হইলেও উপাসনা বা প্রীতির ব্যাঘাত 
হয় না। শাস্তরসের উপাঁসনায় অর্থাৎ আসক্তিবিহীন ্বরূপাস্বাদূনে 
অনস্তত্ব ও হুঙ্ত্ব' নিও স্ব ও সগুণত্ব, অরস রস প্রভৃতি বিরুদ্ধগুণ একই 
সময়ে বর্তমান ; কিন্ত সেই স্বরূপাম্বাদনের ভাব গাঢ় হইলে রসে। বৈ 
সঃ-ভগবান্ মৃষ্তিমান্ প্রেম বা অন্গরাগ । এরশ্ব্ধ্যজ্ঞানপ্রাধান্তে প্রীতি 
সন্চিতা হয়, তই মহাত্ম। অক্ুন ভগবানের বিশ্বূপ দেখিয়। বলিলেন, 
“ভগবন্ ! এ রূপে আর কাধ নাই, তুমি আমাকে তোমার সেই সৌম্য- 
মৃত্তি দেখাও, আবার সেই সখাতাবে উপস্থিত হও৭* ভগবানের সৌম্য 
মানব রূপ দেখখিয়! মহাত্বা অর্জন কহিলেন “দেব! আমার চিত্ত স্থির 
হইল, আমি প্রকুতিস্থ হইলাম ।৮ 

প্রেমিক প্রেমাম্পদকে সদাই কাছে রাখিতে চান, ন। পাইলেই 
ব্যাকুল হইয়৷ পড়েন। সাধক তাহার প্রাণের প্রাণ ভগবানকে প্রাণের 

ভিতর রাখিতে চান তিনি বলেন; 

“কবে কষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব, 

জুড়াইব এ পাপ পরাণ” | 

তাহার পর,--হিয়ার মাঝারে” বসায়ে তোমারে, 

হেরিব হে প্রেমমুখ?? | 

হৃদয়ের ভিতর ভগবানকে অনুভব কয়িতে করিতে যখন নৈকট্যবোধ 

অত্যন্ত গঢ় হইয়। পড়ে, তখন মনে হয় “তোমায় আমায় একই পরাণ, 

ভালে সে জানি যে আমি । হিয়ার হইতে বাহির হইয়| কিরপে আছিলে 

তুমি” ॥ যাহা হউক 'আর তোযাকে চক্ষের আড়াল করিব না; আর 

তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।, 
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বন্ধু! আর কি ছাড়িয়! দিব? 

হিয়ার মাঝারে, যেখানে পরাণি, 
সেখানে রাখিয়া! দিব”? | 

ইহাই মহাত্মা নারদকধিত তন্যয়াসক্তি। প্রেমাম্পদকে প্রাণের 
কছে আনাই প্রেমের লক্ষণ। নৈকট্যম্প্হাই প্রেমের লক্ষণ, দূরত্বনাশ 
করাই প্রেমের কার্য্য। ' ৃ 

শুদ্ধ ভক্তি হইতে প্রেম উৎপন্ন হয় । 
অন্য বাঞ্ছ। অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম । 

সানুকুল্টে সব্েন্ছিয়ে কঞ্চান্ুণীলন ॥ 

ইহাই প্ররূত উপাসন। | প্রেমিকের সব্বেন্দ্ি গ্রাম দ্বান্ধ। ভগবানের 

সেব। ভিন্ন অন্য আকাজ্ষা বা স্পৃহা নাই। তিনি কিছুই চাননা । স্বর্গাদি 

নশ্বর পদার্দের আকাঙ্ষ। দুরে থাকুক, তিনি যোগী খষিদের বাঞ্চিতধন 

কৈবল্য বা মুক্তিও চানন]। | 

মৎসেবয়। প্রতীতভাস্তে ালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্। 
নেচ্ছন্তি দেয় পুর্ণাঃ কুতোইন্ঠৎকালবিপ্ল,তম্ ॥ ভাগবত । 

্রীচৈতন্তচরিতাঘূৃতে উক্ত আছে-- 

বাধুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম এক্য । 

ভাগবতের একাদশ স্বন্ধে একস্থলে কথিত আছে। 

ন কিঞ্চিৎ নাধবে! ধারা ভক্তা স্থেকাণ্তিনোমম | 

বাঞ্চন্ত্যপি ময়৷ দর্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ ১১1২০1৩৪ 

ভক্ত মুক্তি চাননা, তাহার প্রেমাম্পদকে ভাল বাসিতে চান। তাহার 

প্রেমাম্পদকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তাহার সেবা করিতে চান। 

ভক্ত বলেন,_ 
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“আমি সব সমর্পিয়ে, একমন হয়ে, 
হইব তোমার দাস।” 

বাহাতে তার প্রেষাম্পদের স্থুথ তাহাই তাহার সুখ, প্রেমাম্পদের 

প্রিয়কার্ধ্য সাধনই তাহার উদ্দেগ্ত ও আকাজ্কা, ধর্ম অর্থ কাম এমন 

কি মোক্ষও তাহার বাঞ্ছনীয় নয়। মোক্ষম্থখ একরূপ। দুঃখের 

অত্যন্তাীভাব বশতঃ যে সচ্ছন্দতা তাহাই কেবল মোক্ষেতে আছে, 

“ছুঃখাভাব মাত্র সুখ মুক্তিতে আছয়”, কিন্তু প্রেমভক্তির যে আনন্দ ও 

সুখ তাহা মোক্ষ অপেক্ষ। অসংখ্য গুণ বেণা । 

“ভক্তিতে ইন্দ্রিয়গণে বাহাত্তঃকরণে 

* কোটি চিন্তবৃত্তি বর্তমান অন্তক্ষণে” বুঃ ভাই ২1১ 

তগবস্তক্তি পথে মোক্ষাকাজ্ষা ও অন্তরার । সেই হেতু শ্রীচৈতন্- 
চব্রিতভামুতে কথিত আছে, 

অজ্ঞান তমেব নাম কহিয়ে কৈতব। 

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্চী আদি সব॥ 

তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছ। কৈতব প্রধান । 

মাহা হইতে কৃষ্ণচতক্তি হয় অন্তদ্দান ॥ 

আর শুদ্ধ তক্ত,কুঞ্ প্রেম সেবা বিনে । 
স্ব সুখার্থ সালোক্যাদি না কত্রে গ্রহণ ॥ 

প্রেমিক যুক্তি চানন।, তিনি অনন্তকাল ধরিয়] তাহ।র প্রেমাম্পদকে 

সেবা করিতে চান। বাহাতে তাহার প্রেমাম্পদের প্রীতি ও আনন্দ হয় 

তিনি নিশিদিন সেই কাজ করিতে প্রয়াসী | 

সালোক্যনার্টিবামীপ্যনারপোকত্বমপ্যুত। 
দীয়মানং নগৃচ্ন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ 

ভাগবত 1৩ । ২৯1 ১১ 
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তবে যদি সালোক্যাদি মুক্তি সেবার দ্বার হয় তাহ! হইলে ভক্ত 

তাহ] অঙ্গীকার করিতে পরেন । ক্স্ত, « 
“সাধুজ্য শুনিতে তক্তের হয় ঘ্বণ। ভয়। : 

নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥ 

মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘ্বণা ত্রাস। 

ভক্তি শব্ধ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস ॥” 

তক্তিশান্্রাহগসারে যত দিন ভূক্তি এমন কি মুক্তির স্পৃহাও হৃদয়ে 
থাকিবে তত দ্রিন ভক্তি ব] প্রেমে সম্যক বিকাশ হইবে না। 

তক্তিরস[ণৃত গ্রন্থেছটক্ত আছে, 

ভুক্তিমুক্তিম্প হা বাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে । 
তাবদ্ডক্তিসুখস্তাত্র কথমভুাদয়ো ভবেহ ॥ 

শ্রীচৈতন্তচরি তানৃত গ্রন্থেও লেখ। আছে, 

ভক্তি মুক্তি আদি বাঞ্চ। যদি মনে হয়। 

সাধন কনিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥ 

তক্ত ভগবানকে ভাল বাসেন, কিন্তু কেন ভাল বাপেন তাহ। তিনি 

জানেন না। শাহাব ভাল বাসপিবার কোন কারণ নাই, কোন উদ্দেশ্য 

নাই, ভ।ল বাসিলে প্রাণে আনন্দ হয় তাই তিনি ভাল বাসেন। ভক্ত 

তল না বাসিয়া থাকিতে পারেনা । ভক্তের আব কোন আকা! 

নাই, ধন্বে আস্থ। নাই এরর্ধ্য নাই, কিছুতেই নাই, তাহার একষাত্র 

অভিলাষ যেন জন্মজন্ান্তরে ভগবৎপদে নিশ্লাভক্তি থাকে । কেবলই 

যে বৈষুব সাধক মুক্তি চাইন। শ্রীহরি” এই কথা বলিপ্বাছেন তাহ। 
নয়, শাক্তও তাই বলেন,-- 

ন মোক্ষম্যাকাজ্া নচ বিবার ন মে 

ন বিজ্ঞানীপেক্ষা, শশিমুখি সুখেচ্ছাঁপি ন পুনঃ | 



৬৩২ ভক্তিনাধন | 

অতস্তাঁং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ 

ম্নড়ানী রুদ্রাণী-শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥ 
তক্ত বলেন, মা! আমার কোন আকাজ্ষ। নাই, আমার মোক্ষ 

বাঞ্ছাও নাই, কেবল তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিবেন আম 
তোমার নাম করিতে করিতে মরিতে “পারি। তক্তশ্রেঠ' হরিদাস 

তাই ধলিয়ছিলেন $£-- ৃ 
হৃদয়ে ধরিযু তোমার কমল চরণ । 

নয়ানে দেখিযু তোমার চান্দ বদন ॥ 

জিহ্বাঁয় উচ্চারিযু তোমার কঞ্চচৈতন্য নাম । 
এইমত মোর ইচ্ছ! ছাড়িযু পরাণ ॥ 

ঠাকুর নরোভমদাস ভগবদ্িপধহে কাতরে বলিয়াছিলেন,_- 

এবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি। 

হিয়ার মাঝারে থুই ছুড়াব পবাণী॥ 

তক্ত ভগবানের পা৷ ছুখানি বুকে রাখিয়। ভগবানের প্রেমপুর্ণ বদন 

খানি দেখিতে দেখিতে ইহলোক ত্যাগ করিতে চান, ভগবানের পা 

ছুখানি বুকে রাখিয়। ভগবানের প্রেমপুর্ণ চন্দ্রবদ্ঘন খানি দেখাই তাহার 

আত্যস্তিক পুরুষার্থ। তক্ত বলৈন, ভগবন্ ! আমাকে উচ্চ নীচ যে কোন 

প্রকার জন্ম গ্রহণ করিতে হউক না কেন, তোমাতে আমার যেন অচলা 
অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকে (পাগুব গীতা )। 

প্রেমিক বলেন” 

নাথ যোনিনহজেঘু যেবু যেবু ব্রজাম্যহং | 
তেষু তেঘচন্ব! ভক্ষি রচ্যুতাস্ত বদাত্বয়ি | 

বিষ্তুপুরাণ। 



ভক্তিনাধন । শত 

ভাগবতে বৃত্র বলিলেন,-_ 

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠং 
ন সার্ফভৌমং ন রনাধিপত্যমূ | 
ন যোগনিদ্বীরপুনর্ভবং বা. 

সমঞ্জন ভা! বিরহয্য কাজ্ছে ॥ 

ভাগবত ৬।১১1২৫ 

প্রক্কত তক্ত তগবানে সমুদায় কর্ম সমর্পণ করেন? তাহাতেই আত্ম- 
সমর্পণ করেন। তাহান্ত আত্ম সমর্পন করিতে পারিলেই যেন ভক্তের 

শান্তি, আর কিছুতেই তিনি যেন শান্তি পান না। উক্ত প্রকারের 
অহৈতুক্ একান্তিক অন্ুরাগই ভক্তি । ইহাই ধর্ম, ইহাই সাধ্য, ইহা 
কনুণীয়। 

“প্রেমের সহিত ভক্তি অত্যন্ত দুর্লভ। 

স্র্গাদির ভোগ আর যুক্তিও সুলভ ॥ শ্রীবৃহ্ভাগব তামৃত। 

সেই হেতু, 
“প্রেমতক্তিতে অজ্ঞের মতি নয় । 

হুঃখাভাব জ্ঞানে মোক্ষে গ্রবৃতি জন্ময় ॥” 

এক্ষণে উক্ত: প্রকারের অহৈতুকী ভক্তি ও তগবানের উপর একান্তিক 

[নর্তরের ভাব কি প্রকারে উৎপন্ন হয়,এবং উৎপন্ন হইলেই বা কিপ্রকারে 

স্থায়ী হয়। ভগবানের উপর স্থির আসক্তি করিতে হইলে, ভ গবৎপ্রাণ 

হইতে হইলে কি প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা! শ্রেয়? 

প্রায় সকল শান্তান্থসারেই কৃষ্ণভক্তির জন্মযূল সাপুসঙ্গ ৷ শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতাযৃতের মধ্যখণ্ড ২২ অধ্যায় ও ভাগব্ত। তক্তিরসামৃত গ্রন্থের প্রেম 

ভক্ভিলহরীতে উক্ত আছে; 



৬৪ ভক্তিলাধন। 

জাদে শ্রদ্ধা ততঃ নাধুনঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া । 
ততো ইনর্৫থনিরত্তিঃ স্তাৎ ততো নিষ্ঠ। রুচিস্ততঃ ॥ 

অথাসক্তি সতত] ভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদর্চতি | 
নাধকান|ময়ং প্রেন্নঃ প্রাছুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ 

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উক্ত শ্রে/কটীর ভাধার্থ কর। আছে,_- 

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা বদি হয়। 

তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ ঘে করয়। 

সাধু সঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন! 

সাধন তক্তে হয় সব্বানর্থ নিবর্তন ॥ 

অনর্থ নিরৃত্তি হইতে ভক্তে নিষ্ঠা হয় । 

নিষ্ঠ। হইতে শ্রবণাদ্ধে কুচি উপচয় ॥ 

রুচি হেতে ভক্তে হয় আসক্তি প্রচুর । 

আাসক্তি হইতে জন্মে কন্ছে গীত্যন্কুর ॥ 

সেই ভাব গাঢ হৈলে ধরে প্রেমনাম | 

সেই প্রেম প্রয়োজন সর্বানন্দ ধাম ॥ 

অতএব দেখা যাইতেছে: বে সুক্ৃতি বা ভগবতককপ। ন। খাঁকলে 

সাধুসঙ্গ হওয়াও কঠিন । ভক্তি স্বাধীনা নন। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই যে 
ভগবানকে তক্তি করিতে ব। শ্রদ্ধ! করিতে পারিবে তাহ নয় । কোন 

এক নির্দিষ্ট তারিখ হইতে ভগবানকে ভাল বাসিতে ও সাধু সঙ্গ করিতে 

আরম্ভ করিব এই প্রকার স্থির করিয়া ভগবানকে ভাল বাস ধায় 

না । তগবানের প্রপাদেই জীব ভগবানকে ভক্তি করিতে, ও ভালবাসিতে 

পারেন। বৈষ্ণব মহাত্মগণ সেই হেতু তক্তিকে স্বাধান। না বলিয়। 

“প্রভুর মহাপ্রসাদরূপ।”, বলেন। সাধনমার্গে সংসঙ্গের অত্যন্ত 



ভক্তিনাধন । ৬৫ 

প্রয়োজন । বিষয়ী ও বিষয় সংসর্গ যেমন হেয়, সৎসঙ্গ তদ্রপ বাঞ্চনীয় 

ও আবগ্তক । ভাগবতে কথিত আছে 

“মহৎপেবাং দ্বার মাহুর্বিমুক্তেঃ৮ | ৫1৫1২, 
মুমুক্ষুদিগের আশু কর্তব্য কি এই প্রশ্থের উত্তরে মহাত্মা শঙ্করাচা্ধ্য 

তাহার মণিরন্রমাল। গ্রন্থে বলিলেন, “স্ৎসঙ্গতিরির্মমতেশভক্তিঃ 1” 

ধর্মজ'বনে অগ্রসর হইতে হইলে এমন কি ক্ষণমাত্রও অবশ্থিতি 
করিতে হইলে অবিরত সাধুসঙ্গ বা ভক্তসঙ্গের একাস্ত গয়োজন । 

ভগবানের প্রতি ভক্তি ভিক্ষা করাও যেমন প্রয়োজনায়, ভক্তসঙ্গতিক্ষা 

প্রায় তেমান। প্রোমক সাধক গোপীকান্ত তাই ভগবানের কাছে 
প্রার্থন। করিলেন । 

: “এই ক্কপা কর প্রভু, তুয়৷ তক্ত সঙ্গ কভু, 
না ছাড়িয়ে জীবনে মরণে ॥৮ 

মার্কগ্ের ভগবানের নিকট হইতে বর চাহিলেন-_- 

ভগবতুান্তমাৎ ভক্তিং ত্বৎপরেনু তথা ত্বয়ি” | ১২১০ ৩৪ 
ভাগবতে উক্ত আছে,__ 

সতাং প্রনঙ্গান্মমবীর্ধযনংবিদে 

ভবন্তি হৃতকর্ণরপায়নাঃকথাঃ | 
ভজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবত্মনি 

শ্রদ্ধারতির্ডক্তিরনুক্রমিষ্যতি 1 ৩।২৫।২৪ 

পাপ তাপ ক্রি মানবের পক্ষে সংসঙ্গ পরমৌধধা, “সতাং সঙ্গোহি 
তেষজম্”। তবে সংসঙ্গ পাওয়! অত্যন্ত কঠিন। 

দুর্লভে। মানুষে দেহো৷ দেহিনাং ক্ষণভক্ুরঃ | 
তত্রাপি ছুর্লভং মন্ষে বৈকুষ্ঠপ্রিয়দর্শনুম্ ॥ 

৫ 



৬৬ ভক্তিনাধন । 

খধিগণ বলিলেন, মপ্ত্য গণের আশীর্ধাদের কথা ছাড়িয়। দাও) 

অত্যন্প কাল মাত্র তগবগসঙ্গিপঙ্গ লাভ করার সহিত স্বর্ণ এমন কি 

অপবর্গের পর্য্যন্ত তুলন! হয় না। 

তুলয়ামে। লবেনাপি ন ন্বর্গং নাঁপুনর্ভবম্ । 
ভগবত্নঙ্গিঙ্গন্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষ£ | 

_. শ্রীমস্াগবত। ১১৮১৩ 

ধর্দমজীবনে সৎসঙ্গের অত্যন্ত প্রয়োজন। এই সঙ্গ দুই প্রকারে 
হইতে পারে। কোন পরলোকগত মহাত্মার জীবশীপাঠ ও কার্ষা 
কলাপ দ্বার। মনের গতি পর্যযলোচন| করা,'অথবা কোন জীবিত 

মহাত্মীর সেবা! শুদষ। করা ও তাহার উপদেশ শ্রবণ করা, এই ছুই 

প্রকারে সাধুসঙ্গ হইতে পারে । ছুই প্রকারের সাপুসঙ্গই মানবজীবনে 

_ প্রয়োজনীয় । কেবল জীবনী পাঠ করিলে বা উপদেশ আবি শ্রবণ 

করিলেই যে সম্পূর্ণ তাবে সাধু সঙ্গ কর! হয় তাহা নহে। পরলোকগত 

মহাস্মার সঙ্গ করিতে হইলে তাহার জীবনী আলোচন। করিবার কালে 

হৃদয়ের যে বৃত্তিগুলির অনুশীলন ও উৎকর্ষ হেতু তিনি লোকবি্ত 

হইয়াছেন সেই বৃত্তিগুলির অন্গশীলন করিব[র চেষ্ট। করিতে হইবে। 
ক্রমে অনুণীলন দ্বাব। যখন ইদয়ের অবস্থা এতাদৃশ উন্নত হইবে যে সেই 

মহাজ্মার লাম বা কথ। মনের মধ্যে উদয় হইলেই তাঁহার বিশেষ গুণও 

হৃদয়ের মধ্যে জাগরূক হইয়া! হৃদয়কে সেই মহাঁভাবে পূর্ণ করিবে 
তখনই বথার্থ সাধু সঙ্গ হয্ব। এই প্রকারে সাধুসঙ্গ হইতে তক্তির সঞ্চার 

হয়। মহাত্মা বুদ্ধদেব বৈরাগ্য ও মৈত্রীর আদর্শ স্বরূপ। তাহার 

জীবনী আলোচন। করিলে, তাহার জলন্ত বৈরাগ্য ও অশতপূর্ব প্রেম 

অনুভব করিয়! হৃদয়ে যখন বৈরাগ্য ও প্রেম জলন্ত হইয়! উঠিবে তখনই 
সাধকের বুদ্ধদেবসঙ্গ' কর! প্রক্কুত হইবে। অন্গুণীলনই ভক্তিপাধনের 
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অঙ্গ, ও সাপুসঙ্গ অনুশীলনের প্রধান সহায়। সেই হেতু সকল শান্ত্রেই 
সাধুসঙ্গকৈ ধর্মজীবনের প্রধান আশ্রয় ও অবলব্বনস্বরূপ বলা 

হইয়াছে। ধাহাকে দেখিলে ভগবানের প্রেমের কথা যনে আসে 

তিনিই সাধুং ধাহার সংসর্গে মন ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয় 
তিনিই সাধু । বিদ্ভা উপার্জন বা শিল্পশিক্ষা প্রস্ৃতি প্রাকৃত 

বিষয় ব্যাপারে যেমন আচার্য্য বা,উপাধ্যায়ের বিশেষ প্রয়োজন, 
ভক্তি পথেও সেইরূপ উপদেষ্টার প্রয়েজন। অধ্যাপকের সহিত 

ছাত্রদের ষে প্রকার নিত্য সন্বন্ধ, উপদেষ্টার সহিত সাধকেরও সম্বন্ধ 

নিত্য। প্রাকৃতজগত” অপেক্ষা ধন্জজগতে আচার্য্যের সহিত সম্বন্ধ 
আরও গভীব ও আন্তরিক । অধ্যাপক ছাত্রের জদয়ের অবস্থা! জানেন 

মা, তাহার হৃদয়ের গতি জানেন না, হছদয়ের বেদন! বুঝেন না, সে 

হেতু তীহাদের পরম্পরের আকর্ষণ অপেক্ষা উপদেষ্টা ও সাধকের 
আকর্ষণ বেধা গভীর । ধর্মজীবনে প্রতি পদে কত বিদ্ব রহিয়াছে, 

কাম ক্রোধ আদি সাধারণ শত্রগণ ত আছেই, তাহার উপর ধম্মজীবনের 

বিশেষ শর্রগল--নৈরাশ্ঠ, গর্ধ, শুষ্কত।, প্রার্থনাহীন অবস্থ।-_ রহিয়াছে ; 

সুতরাং ধন্মজীবনে এমন কোন লৌকিক উপদেষ্ট৷ ব৷ আত্মীয় থাকা চাই 

যিনি সাধকের জীবনের প্রতোক মৃহূর্ডে তাহাকে সকল প্রকার বিদ্ব 

বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যত্তবান্। এমন একটি সাধু মহাত্ম। 
চাই ঘিনি বিশেষ তাবে সাধকের ধন্মজীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখেন ও 

সাধকের ভক্তিসাধনের সহকারী হন। ভক্ত ও ভগবনের সম্পর্কের ভিতর 

কোন মধ্যবর্তী নাই বটে, কিন্তু জ্ঞানপ্রদ উপদেষ্টার প্রয়োজন কেহুই 
অস্বীকার করিতে পারেন না। সাধক ভগবানে নির্ভরশীল হইবে, 

ছেলে মা'র উপর নির্ভর করিতে শিখিবে, ছেলে প্রাণ ভরে মাকে 

ডাকৃবে, ইহার মধ্যে কোন উকীল বা মধ্যবরভীর প্রয়োজন থাকিতে 
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পারে না। ভগবানকে তালবাসিতে শিখিবার রহস্ত কোন ব্যক্তি. 

বিশেষের কাছে থাকিতে পারে না। ডাকার মতন ডাক হইলেই 

যথেষ্ট, না পারিলে তাহারই কাছে কীদিয়া পড়াই কর্তব্য; তিনি 
ডাকিতে শিখাইয়। দ্িবেন। যাহাতে তাহাকে প্রাণের প্রাণ রূপে পাওয়া 

যায় সে বুদ্ধিষোগ তিনিই দিবেন। 

উপনিষদে কথিত আছে “আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যে! মন্তবে। 

নিদিধ্যাসিতব্যঃ 1” ভগবানকে দর্শন করিতে হইবে, প্রথমে স্থীয় 

আত্মার ভিতরে, পরে বাহাজগতে ভগবানকে দেখিতে হইবে। 

ভগবৎসন্বন্ধে শুনিতে হইবে, আস্ম্ীয়জনের ” সহিত ভগৎসম্্গে 

আলাঁপাদ্দি করিতে হইবে। পরে সন্দেহ, পুর্ববপক্ষ প্রভৃতি বিচার 
করিয়। মনন করিতে হইবে । ভগবানের সম্বন্ধে নিয়ত আলোচন! ও 
নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। ধীর ব্যক্তি শান্ত ভাবে সৃষ্টির বিয়য় 

আলোচন1। কবিলে একটি অনন্ত শক্তিময় সত্ব! দেখিতে পান । নিজের 

হৃদয়ের অভ্যন্তর অগ্নেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে সেই অনন্ত 

শক্তিময় সত্তা অনন্ত জ্ঞানময় অনন্ত প্রেমময় মহাপুরুষ । যদিও পুরুষ 

বলিলে আমরা সচরাচর যাহ! বুঝি তিনি ঠিক তাহ! নন কিন্তু মানবের 

ভাষা তাহার কাছে আর বেশী যাইতে পারে না। সেই নিত্য সত্য 
সত্তা স্বরূপ হইতেই তাহার প্রেমময় আনন্দময় ও জ্ঞানময় স্বরূপ 

প্রতীয়মান ও উপলব্ধ হয়। আলোচনা করিতে করিতে ভগবৎ- 

স্বরূপ প্রথমতঃ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। পরে এই জ্ঞান অর্থাৎ 

ভগবানের নিত্যত্ব অনস্তত্ব প্রেম্ময়ত্বাদি শ্বরূপজ্ঞান নিত্য হৃদয় মধ্যে 

পৌষণ,.কবিতে করিতে এবং আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহুর্তের 
ঘটনাবলীর সহিত চিন্তা করিতে করিতে আমর! ত্রমশঃ ব্রন্গস্বরূপ 
উপলক্ধি করিতে পারি । ক্রমশঃ যাহ! কর্দাচিৎ কখন বিজলির শ্যায় 
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প্রাণের মধ্যে উপলব্ধ হইত, তাহা নিদিধ্যাসন প্রভাবে করতল গত 
আমলকের ন্যায় প্রতীয়নান হইতে থাকে । এই কগাগুলি দ্বার আমি 
এমন কিছু বলিতেছি না যে জ্ঞান হইতে আন্মপ্রত্যয়সার ব্রন্ধন্বরূপ 
উপলব্ধ হয়। ব্রঙ্গনিত্য প্রকাশমান হইলেও সাধনার প্রথম অবস্থায় 

সকল সময় সুখোপলভ্য নহেন। একবার চিদবাকাঁশে উদ্দিত হইলে জ্ঞান 

ও স্মৃতি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তির সাহাধ্যে পুনঃ পুনঃ জদয় মধ্যে তাহার 

স্বরূপ ধারণ] করিতে হয়, কালক্রমে অভ্যাস দ্বারা ভগবৎ স্বরূপ সাধকের 

জদ্রয়ে নিত্য 'প্রকাশমান হইতে থাকে । ইহাই গ্াতায় কথিত অভ্যাস 

যোগ। অভ্যাস যোখের দ্বারা ভগবানের অস্তিত্বে ও তাহার জ্ঞান 
প্রেম ও শক্তিতে অবিচলিত বিশ্বাস জন্মিলে সাধক ভগবানের উপর 

নিঙর করিতে পারেন। সাধক যখন ভগবানের উপর পুর্ণভাবে নির্ভর 

করিতে সক্ষম হন, তখন তাহার সকল প্রকার ছুঃখের শেষ হয়, তিনি 

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। 

বালক যেমন বেশ জানে ও উপলব্ধি করে ষে তাহার মাতা 

তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহার মা অনেক জানেন, এমন কি 

যাহ। কেহ জানেন! অতি দুরূহ তাহাও তাহার ম। জানেন, সাধক সেই 

প্রকার বালকের মত ভগবানের স্বরূপ, তাহার অস্তিত্ব, প্রেম? ও জ্ঞান 

নিরন্তর উপলব্ধি করেন। মাতার অস্তিত্বের মাতার জ্ঞান শক্তি ও 

শ্নেহে বালকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলিয়াই বালক তাহার মাতার 
উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিতে পারে । মাতা যতই নিরক্ষর হউন 
না কেন, বালক তাহ।র পাঠ অভ্যাস করিতে ন। পারিলেই 

তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করে, মা ! এইটী আমাকে বুঝাইয়। দাও 1 সে 

আর মনে আনেন! যে উহা তাহার মাতার ' শক্তিরও বহিভূতি 
যদি তাহার মাতা বলেন যে তিনি জানেন না, তখন বালক স্বতঃই 
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বলিবে “তুমি মাঃ তুমি আর জাননা”? যেন মা হোলে সকলই জানিতে 

হয়। শিশুর এই দৃঢ় বিশ্বাসই তাহার মাতার উপর এই একান্তিক 
নির্ভরের কারণ। এই বিশ্বাস বশতই ছুই বৎসরের শিশু শূন্য হইতে 

নির্ভয়ে তাহার মাতার কোলে ঝাপাইয়া পড়ে। ভগবানের সন্ত।' 

প্রেম, জ্ঞানও শক্তির উপর উক্ত শিশুর ন্যায় সরল বিশ্বাস থাকিলে 

সাধক স্বতঃই ভগবনে শ্রকান্তিক ভাবে নির্ভর করিতে পারেন। 

শিশুর উক্ত প্রকার বিশ্বাসের কোন পার্থিব কারণ দেখিতে পাওয়। 

যায় না। মাতার উপর তাহার নিওর অহৈতুক; এই বিশ্বাস 

প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক। যদি কোন প্রেমিকের ভগবানের প্রতি এ 

প্রকার প্রক্কতিগত স্বাভাবিক স্থির ও অটল বিশ্বাস থাকে তিনি 

মহাত্রা, তিনি নমস্ত। কিন্ত শিশুর এ বিশ্বাস স্থির বাঁ অটল নয়; 

কালক্রমে বালক বখন স্বীয় জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত দেখিতে পায় বে তাহার 

মাতার শক্তি অল্প, জ্ঞানও অল্প, তখন বালক আর তাহার মাতার 

উপর ততটা নির্ভর করিতে পারে না। তখন বালকের মনে হয় থে 

তাহার মাতার পড়াশুনা! বেধা নাই, মা সব জানেন না, শৈশবের 

অন্ধ বিশ্বাস কিশোরে আর স্থির ও অচল থাকে না। ভগবানের 

স্বরূপে বিশ্বাস বিচারবুদ্ধিবূপ স্থির অচল প্রস্তরভিত্তির উপর 

স্থাপিত করা উচিত; নচেৎ তক্তিসাধন দৃঢ় হইবে ন|। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে ফ্রান্দদেশের লোকের ধারণ ছিল ষে 

ভগবান তাহার স্থষ্ট জগৎ হইতে স্বতন্ত্র জগতের মধ্যে ওতপ্রোত 

ভাবে বর্তমান নন। কিন্ত ফ্রান্সদেশের জ্ঞানিগণ যখন জানিতে পারিলেন 

যে তাহা ভগবানের প্রকৃত শ্বরূপ নয়, তখন তাহার! ভগবানের অস্তিত্ত 

সশ্বন্ধেই সন্দিহান হইয়া পড়িলেন। ভগবানের স্বন্নপে অন্ধ বিশ্বাস 

স্থির ও অচল নয়৷ শিশুর প্রকৃতির সহিত এ বিষয়ে মানবাম্মার সম্পূর্ণরূপ 
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সাদৃ্। মাতার সহিত শিশুর ষে সম্পর্ক ভগবানের সহিত মাঁনবাস্মারও 

সেই সম্পক | শি ঘেমন যে কোন বিপদ উপঙ্থিত হউক ন। কেন তাহার 

মার কাছেই আসিয়৷ তাহার মাতাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য 

কাতর নয়নে অন্থরোধ করে, সাধকও সেইরূপ করেন। বিপদের 
সময় বলেন, “তুমি বিনা আর, কে আছে আমার, কে দুঃখ নিবারে”। 

বালকের ক্ষুণ। পাইলে, কিংবা কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সে তাহার 
মার কাছে ত যাবেই, পড়াশুনা অত্যন্ত হইতেছেনা! অতএব চল মার 

কাছে, গাছ হইতে লেবু পাড়িতে পারিতেছে না চল মার কাছে; 

খেলিবার মার্বেল হীরাইয়াছে চল মার কাছে; ম। নিশ্চয়ই জানেন 
তাহা কোথায় আছে। সন্তন জানে ঘে তাহার সামান্য খেলিবার 

দ্রবোও তাহার মাতার দৃর্ঠি আছে। বালক যখনই চলিতে বসিতে 

উঠিতে খেলিতে নিজের বুদ্ধির ও শক্তির অন্নত। অন্কুতব করে, তখনি 

সে তাহার মাতার আশ্রয় লয়। বিশেষ করিয়। ষে কোন একটি 

শিশুর প্রকৃতি পর্য্যলোচন। করিলে আমরা এ নির্তরশীলতার কারণ 

বেশস্পষ্ট দেখিতে পাই) এই বিষয়গুলি দেখিবার জন্য সাধন সম্বন্ধে 

কোন গোপনীঘ্ব সন্ধানের বা! অন্তলক্ষ্যের প্রয়োজন নাই । ধীর ব্যক্তি 

শান্ত ভাবে আলোচনা! করিলেই বুঝিতে পারিবেন । নিজের শৈশবাবস্থ। 

তাধিলে তাহার কারণ উপলব্ধি হইবে। 

প্রথমে বালক নিজের শক্তি ও বুদ্ধির যথাসাধ্য চালনা করিয়! 

বুঝিতে পারে ঘে তাহার শক্তি ও বুদ্ধি অল্প । দ্বিতাঁয়তঃ, তাহান্ন মাতার 

স্নেহ শক্তি ও জ্ঞানের উপর বালকের এঁকান্তিক বিশ্বাস । এই ছুইটিই 

বালকের নির্ভরশীলতার ভিত্তি। ভগবচ্চিত্ত ও তগবত্প্রাথ হওয়াই 
প্রকুষ্ট ধর্ম, এবং এই ধর্মাচরণ করিতে হইলে সাাহাকে অনন্ত প্রেমময়, 

অনন্ত শক্তিময়; অনন্ত জ্ঞানময় বলিয়! তাহার শুদ্ধসত! নিরস্তর প্রাণের 
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' অভ্যন্তরে উপলব্ধি করিতে হইবে। ক্রমশঃ অতাস দ্বারা ধ্যান ও 

ধাঁরণাশক্তি উৎপন্ন হইবে। যখন কোন সাধক স্থিরভাবে উপলব্ধি করেন 

ষেত্াহার প্রতি ভগবানের সম্পূর্ণ ল্লেহ রহিয়াছে ও সেই ভগবানের 
শক্তি জ্ঞান ও প্রেম অনন্ত, তিনি সদ! সর্বদ প্রাণের ভিতরে আমাদের 

প্রত্যেক প্রাণস্পন্দনের কারণ স্বরূপ হইয়া! অন্তরে বাহিরে বিরাজ 

করিতেছেন, তখন কোন বাধা বিপত্তি তাহাকে ক্ষুব্ধ করিতে পাবে না। 
সেই সাধক সুখ দুঃখ, শক্র মিত্র সকলে সমতাব হন। তিনি জানেন 

যে যখন যাহ! কিছু প্রয়োজন হইবে তিনি তখনই তাহ। পাইবেন, 

সুতরাং তিনি সদ সন্তষ্ট। নিম্পৃহ, সঞ্চয়হীন, ও কাঁম্যকার্ধো ত্যক্তোগ্ম | 

তিনি সদাই আনন্দময়। তিনি হিংসাশূন্ত মমতাহীন, নিরহঙ্কার, 

সুখ ও ছুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সদ! সন্তুষ্ট, সংযত স্বভাব, অপ্রমত্ত, 

ভগবানের প্রতি একান্তিক প্রেমবশতঃ তিনি তগবদ্বিষয়ে স্থিরলক্ষ্য, 

ভগবানে সমর্পিতমনাঃ। তাহা হইতে লোক সকল উদ্বিগ্ন হয় ন]। 

তিনি পরুশ্রীকাতরতা, ভয়, ও চিত্তক্ষোত হইতে যুক্ত । তিনি বাহাত্যন্তর 
শুচি, পক্ষপাতশুন্য, মনোবেদনাহীন, দক্ষ অর্থাৎ কার্যাপটু, তিনি 

কাম্য কর্ম সম্পাদ্নে ঈহাশুন্ধ । তিনি শ্রাস্ত্ীয় ব্যতীত সকল প্রকার 
কর্পমারন্ত পরিত্যাগী। তিনিশ্পক্র মিত্রেঃ লাভ অলাভে, মান অপমানে, 

শীত গ্রীষ্মে, সমভাবাপন্ন। তিনি বিষয় ও বিষয়িসঙ্গপরিত্য।গী, নিন্দা 

ও প্রশংসায় সমভাব, অল্পে সন্তষ্ট, স্থিরমতি। ' মানবজীবনে যাহা 
কিছু প্রার্থনীয় গুণ হইতে পারে সে সকলই ভগবন্লিষ্ঠ অহৈতুক ভক্তি- 

বোগের নিত্য স্বতঃসিদ্ধ সহচর। 

উপনিষদ্দে উক্ত আছে তাহার, প্রেমের কণ! মাত্র লাত করিয়া 

মানবে জীবন যাপন করে। সংসারে আমরা যে আনন্দ উপভোগ 

করি, ষে শাস্তি পাই, তাহা তীহারই মঙ্গলময় ভাবের কণামাত্র। 
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পুত্রবাঁৎসল্য, মাতৃভক্তি, পিতৃন্নেহ, পতিপরায়ণত। ইত্যাদি মানবের শ্রেষ্ঠ 

রত্তিসকল তাহাই মঙ্গলময় মহাপ্রেমের কণা মাত্র । উপনিষদে আরও 
কথিত আছে যে আনন্বন্বরূপ তগবান হইতেই এই ভূতসকল জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছে । এই সতা সকল সন্্েও যিনি মনে করেন যে সংসার 
সয়তানের, সংসারে আনন্দ ও শান্তির লেশ মাত্র নাই, তিনি ভ্রান্ত । 
যখন আমাদের হৃদয় পুত্রন্নেহ, সহানুভূতি, মৈত্রী প্রভৃতি মানব- 
হদয়ের স্বগাঁয় বৃত্তির দ্রিকে পরিচালিত করি তখন আমাদের হৃদয়ে 

এক প্রকার অনির্ধচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়, কিন্ত এই প্রেমজাত 

শান্তি ও আনন্দ তাহার প্রতি প্রেমজাত আনন্দের আংশিক প্রতিচ্ছায়। 

মাত্র। সাংসারিক প্রেষজাত আনন্দ ও শান্তি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, 

যেহেতু উহার! নানাপ্রকার বিক্ষেপ ও ছুঃখ দ্বারা জড়িত ও দ্েশকাল 
দ্বারা আবদ্ধ। অহোরাত্রের মধ্যে অতি অল্প সময়ই আমরা আনন্দ 

উপভোগ করিতে পাই, ও সেই অল্প সময়ের অতি অল্লাংশ সময় 

সেই আনন্দ বিমলভাঁবে ও পুর্ণমাত্রায় উপভোগ করি। সাংসারিক 
আনন্দ অত্যন্ত অন্নকালস্থায়ী ও নশ্বর, তথাপি একেবারে হেয় নয়; 

ভগবংপ্রেমজাত আনন্দ অপেক্ষ। অসংখ্য গুণে হীন বটে কিন্তু একা স্ততঃ 

উপেক্ষণীয় নহে। তবে যদি সাংসারিক আনন্দের সহিত ভগবংপ্রেষজাত 

আনন্দের সংঘর্ষ হয় তাহা হইলে সাংসারিক আনন্দ যতই আপাততঃ 

মনোরম হউক ন1 কেন পরিত্যাজ্য। ধর্পথে অগ্রসর হইতে হইলে 
ভগবতপ্রেমের সহিত সাংসারিক প্রেমের যে সংঘর্ষ হইবেই এমন কোন 

নিয়ম নাই; তবে যদি সংসারেই আসক্তি থাকে তাহা হইলে সংঘর্ষণ 

হইবে। বস্তৃতঃ সংসারও যখন ভগবানের, ভগবানের সত্ত। যখন 

সকল পদার্থও সকল ঘটনাকে ওতপ্রোত করিয়।*রাখিয়াছে; ভগবান 

'যখন সংসাবের প্রত্যেক কার্য্ের মধ্যে বিধাতৃও নিয়স্তূ ভাবে বর্তম।ন 
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আছেন তখন যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে বিচার পূর্বক সাধন পথে অগ্রসর 
হইতে থাকিলে সংঘর্ষণের সন্তাবন! অত্যন্ত অর্ন। সাংসারিক আনন্দ 

অতি অল্পকা লস্থায়ী, কিন্তু নিত্য সত্য ভগবানের প্রতি প্রেম কোন প্রকার 

দুঃখ বা বিক্ষেপ বা দেশ কাল দ্বারা আবদ্ধ নয়, উহা নিত্য ও অসীম । 
ভগবন্তক্ত সর্বক্ষণ তাহার প্রেষাম্পদকে' তাহার কাছে লইয়। উহাকে 

অনুভব ও উপলব্ধি কবিয়। বিমল পূর্ণানন্দ ভোগ করেন । সংসারে 

থাকিয়। আমরাও আনন্দ ও শান্তি ভোগ করিতে পাই, ভক্তও ভগ- 
বানকে প্রাণের অপেক্ষ। প্রিয়তর জানিয়! ভালবাসিয়। ও সেব! কৰিয়! 
শান্তি ও আনন্দ ভোগ করেন। সাধকের আনন্দ ও আমাদের আনন্দের 
মধ্যে অসীম পার্থক্য। আমাদের আনন্দ দেশ কাল দ্বারা আবদ্ধ, 
ক্ষণমত্রস্থায়ী ও অপরাপর অনেক পদার্থের উপর নিঙর করে; অপর 

পক্ষে সাধক আত্মর্তি, সাধক তাহার আনন্দের জন্য কোন বস্তর উপর 

নির্ভর কবেন না। তাহার আনন্দ পুর্ণ ও বিমল, নিরবচ্ছিন্ন ও অনাবদ্ধ। 

এক্ষণে আমাদের এত কঠিন ভাবে আবদ্ধ, দেশ কাল দ্বার! সম্পূর্ণ 

ভাবে বদ্ধ, বিক্ষেপাত্মক আনন্দকে কি উপায়ে অনাবদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন 

পূর্ণানন্দে পরিণত করিতে পার! যায়? এই স্থলে দেখা যাউক ষে 

আমাদের আনন্দ এত আবদ্ধ কেন? আমাদের প্রেমাম্পদ বস্ত অর্থাৎ 
আমাদের পুল্র কন্যা পিতা মাতা সুদ্ধৎ স্বামী দেশ কাল দ্বারা আবদ্ধ, 

স্থুতরাং তাহাদের প্রতি প্রেমহেতু আনন্দ ও আবদ্ধ এবং ক্ষণস্থায়ী । এখন 

যদি আমরা কোন প্রকারে দেশ কাল দ্বার! অনাবদ্ধ, বিক্ষেপবিকার 

হীন, নিত্য সত্য বস্তকে আমাদের প্রেমাম্পদ্ধ বলিয়া পুত্র কন্! বা পিতা- 

মাত। ব! সুহ্গৎ স্বামী বলিয়! উপলব্ধি করিতে পারি, তাহ হইলে আমা- 

দ্েরও আনন্দ দেশ ফাল দ্বার অনাবদ্ধ বিকারশুন্য নিরবচ্ছিন্ন ও বিমল 
হইবে। এইপ্রকার উপলব্ধিই তক্তিপথের গৃঢ়তষ। 
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কেহ আপত্তি করিতে পারেন তবে কি ভগবানের কোন মুত্ত 

কল্পনা! করিতে হইবে? বাস্তবিক কল্পনা কিছুই করিতে হইবে না; 
অন্ুতব করিতে হইবে ও উপলব্ধি করিতে হইবে । যাহা নিত্য সত্য 

তাহার আবার কল্পন| কি হইবে? তবে মুক্তি কথাটিতেই কি আপত্তি ? 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে এই বিশ্বজগতের মধ্যে কোনটা তাহার মৃদ্ঠ 
নয়? কোনটী উহাকে ছাঁড়িয়। বিদ্যমান আছে? কেহ কি বলিতে 

চান যে তগবান চরচর বিশ্বে ওতপ্রোত ভাবে বর্তমান নন ? যাহ! দর্শন 

শ্রবণ ও মনন করিলে হৃদয়ে অসীম আনন্দ হয় ও সান্বিক ভাবে জদয় 

পরিপূর্ণ হব তাহাই ভগবনদর্শন শ্রবন ও মনন। গীতাতে কথিত আছে। 

পিন্তাহমত্ত জগতোমাত। ধাতা পিতাঁমহঃ | 

গতির্ভর্তী প্রভূ ১১০৩২ তত | ৯1১৭১১৮ 

স্বলোপধিদে ও উক্ত আছে__ 

“দেব একে। নারায়ণো মাতা পিত। ভ্রাতা নিবানঃ 

শরণং শঙক্ষাত্িনণরায়ণঃ1৮ 

অপর এক স্থলে কথিত আছে-- 

“আত্মানমেব প্রিয়মুপাধীত, ঘষ আত্মানমেব প্রিয়দু- 

পাস্তে নম্স্ত প্রিরং প্রমারুকংভবতি ॥* 

পরমাস্ম(কেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে, যিনি পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে 

উপাপন। করেন তাহার প্রিয় কখনও মরণশীল হয় না। অবিনশ্বর 

নিত্য সত্য ভগবানকে প্রিয় বলিয়৷ উপলব্ধি করিলে সাধকের কখনও 

প্রিয় বিচ্ছেদ হর না। কোন কোন"সাধক ভগবানকে গোপাল ভাবেই 

হাদ্রয়ে উপলব্ধি করেন, কেহ ব| তাহাকে প্রণের উমা মনে করিয়া 

গিরিরানীর ন্যায় ভগবছ্ুপলন্ধি করেন। যাহার মনের যে প্রকার 
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গঠন, যাহার যে প্রকার স্ুুক্ৃতিঃ সে সেই ভাবেই ভগবানকে উপলব্ধি 
করে। মাত। পিতা স্ৃবং স্বামী সবাই নশ্বরদেহবিশিষ্ট এবং দেহি ধন্ম- 

যোগে রাগদ্েবাদির বশীভূত ও অপুর্ণ। সুতরাং তাহাদের কাহাকেও 
পূর্ণ সন্ত তগবানের সহিত একীকরণপুর্বক উপাসনা করা প্রশস্ত ন! 

হইতে পারে; কিন্তু ভক্তিপথের উদ্দেস্ঠ যে মাতৃভাব ব। পিতৃভাব বা 
স্বামিতাবকে ভগবদৃভাবের সহিত এক করিতে হইবে অর্থাৎ ভগবান্কে 

ত ভাবে ভাল বাসিতে হইবে। যিনি যে ভাবে উপলব্ধি করণ ন। 
কেন, কার্য এক, ফল এক, তক্তি এক? সাধন এক, সাধ্য এক । 

যিনি যে ভাবে ভগবানকে ভজন করুন ন| ৫কন, তিনি সেই ভাবেই 
ভগবানকে পান। 

“কারুর মাতা, কারুর-পিতা, কারুর সখা সুদ্বৰ্ হও। 
ভাবে ভুলে যে যা বলে তাতেই তুম শ্রীত রও ॥ 

বৈষ্ণবগণ বলেন বে বিশেষ ভাবে বিচার করিলে কিছু তারতম্য 
'আছে। শ্রীটচতন্তচরিতামৃত গ্রন্থে কথিত আছে-- 

কষ্ট প্রান্তের উপায় বহুবিধ হয় । 

কক প্রাপ্তের তাত্রতম্য বহুত আছয় ॥ 

কিন্তু যাঁর যেই ভাব সেই সর্বোত্তম | 

তটস্থ হঞ্া বিচারিলে আছে তর তম ॥ 

বৈষ্ণব মতে অধিকারিতেদে রতি ব৷ প্রেম পাঁচ প্রকারের ! 

ভক্ত ভেদে রতি ভেদ পঞ্চ পব্ুকার। 

শাস্ত বৃতি দাস্য রতি সখ্য রতি আর ॥ 

বাৎসল্য মধূর রতি এ পঞ্চ বিভেদ । 
রতি ভেদে,ক্ তক্তি রস পঞ্চ তেদ ॥ 
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শান্ত দাস্ত সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম । 

কষ্কচভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ 

দষ্টান্ত স্থলে কথিত আছে বে সনকাদির ভাব শান্ততাব । প্দাস্তভাব 

তক্ত সবধত্র সেবক অপার”। যশোঁদার বাৎসল্যভাব। দাযার্ি ও ভীমা- 

জ্ুনর ভান সশাভাব,এবং বজগোপীগন মহিষাগণ ইহ।দের মধুর ভাব । 

প্রেম ঘত গাঢ় হইতে থাকে তৃক্ত ভগবানকে ততই আপনার 

কাছে বলির়। অন্তভব করেন। ভগবানকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ 

বলিয়। উপলব্ধি করেন, তখন ভগবান তাহার কাছে আর অনন্ত “মহান 

থাকেন না, প্রেম তখন বর ধর্ষযজ্ঞানবিহীন হইয়। পড়ে । 

পুন কৃষ্ণ রতি হয় ছুই ত প্রকার । 

এশর্ধ্যজ্ঞানমিশ্র। কেবল ভেদ আর। 

এক প্রকার উপাসনাতে উপাস্তের মহত্ব, অনস্তত্ব, এশ্বর্ধ্যজ্ঞান 

মিশ্রিত আছে, আর এক প্রকারে কেবল উপাস্য উপাসকে প্রেমিক. 

প্রেমাম্পদে ভেদটুকু মাত্র আছে। বেষ্ছবমতে 

গোকুলে কেবল। রতি এশ্বর্ধযজ্ঞানহান । 

পুরীদ্বয়ে বৈকুগ্ঠাগ্ভে এহ্্যপ্রবীণ ॥ 

ইশ্বর্যাজঞনহীন প্রেম তরশ্বর্যপ্রবীণ প্রেষ অপেক্ষা উচ্চালের | 

সেই হেতু রাধার প্রেম লক্ষী দেবীর প্রেম অপেক্ষাও শ্রেন্ঠ। লক্ষমীদেবী, 

রাধ[র সৌভাগ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থে কথিত 

আছে। শান্ত ও দাস্ত ভাবে বশ্ব্ধ্য ভাব আছে, কিন্তু বাৎসল্য, সখ্য ও 

মধুর ভাবে এশ্বধ্যতাবকে সঙ্কোচিত করিয়া আনে। 

যে হেতু এশবব্যজ্ঞানপ্রাধান্ঠে সঙ্কো্টিতা গ্রীতি। 
দেখিলে না মানে উশ্্ধ্য কেবলার রীতি ॥ 
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শান্ত দাস্য রসে এশ্বর্য্য কাহ। উদ্দীপন | 

বাৎসল্য*সখ্য মধুরেতে করে সঙ্কোচন ॥ | 

বৈষ্ণবমতে শান্ত অপেক্ষ। দাস্ত। দাশ্য অপেক্ষা! সখ্য, সখা অপেক্ষ। 

বাৎসল্য, বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর ব। কাত্তা প্রেম উচ্চ। কান্ত। প্রেমের 

মধ্যে আবার গোপী প্রেষ শ্রেয়ঃ এবং বাধা প্রেম সর্ব তম | 

শান্তের স্বতাঁব কুঞ্চে মমতা গন্ধহীন। 

পরং ব্রদ্ধ পরমাত্। জ্ঞান প্রবীণ ॥ 

শান্ত রসে কেবল স্বরূপজ্ঞান, দাস্তে পৃৈশর্ধ্য প্রতুজ্ঞান অধিক । 

দাস্ত প্রেমে শান্তরসের স্বরূপজ্ঞান আছে, অধিকন্ত সেবা গুণ আছে। 
সধ্যে শান্তের গুণ ও দাশ্তের সেবন এ ছুই আছে? অধিকন্তু 

“বিশ্রন্তপ্রধান সখ্য গৌববসন্ত্রমহীন” | 

সধ্যে কে সমতা অধিক ও তাহাকে আত্মসম জ্ঞান হয়। বাৎসল্যে 

শান্তের স্বরূপজ্ঞান দাস্তের সেবন এ ছুই আছে। সেই সেবন 

বাৎসল্যে পালনের আকার ধারণ করে। সখ্যের গুণ অসংকোচ 

ব্যবহারও বাৎসল্গে বর্তমান আছে, এবং তাহ| মমতাধিক্য বশতঃ 

তাড়না ও ভত্সনার আকার ধারণ করে। 

আপনাকে পালক জ্ঞন, ককঝে পাল্য জ্ঞান । 

চারি রসের গুণে বাখসল্য অযুত সম্গান ॥ 

মধুর রসে কৃষ্চে নিষ্ঠ। সেবা অতিশয় । 

সথ্যের অসংকোচ মমতাধিক হয় ॥ 

কান্ত। ভাবে দেহ দিয়া করেন সেবন। 

অতএব মধুর রস হয় পঞ্চ গুণ ॥ 

শান্ত ভক্তের রতি'প্রেম পর্্যস্ত বাড়ে, দাস্ত ভক্তের রতি রাগ দশার 

অন্ত পর্য্যন্ত, সথাগণের" রতি অন্রাগ পর্যন্ত পিতৃ মাতৃ শ্নেহ আদি 
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অনুরাগ পর্য্যস্ত, কান্তাগণের রতি মহাভাব সীমা। প্রেম বর্ধিত হই! 

নেহ মান প্রণয় রাগ অঙ্রাঁগ ভাব ও মহাভাব হয়। 

গভীর প্রেমের লক্ষণ এই যে, প্রেমাম্পদকে আপনার সমান করিয়। 

আনিতে চায়। কখন কখন প্ররেমাম্পদকে যেন শ্েহাম্প্ করিয়। 

ফেলে। সেই হেতুই বৈব্বধর্মশাস্ত্রে সখ্য ও বাৎসল্য রস শান্ত ও 

দাস্ত তাৰ অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের বলিয়। উক্ত আছে । 

মোর পুত্র মোর সখ। মোর প্রাণপতি। 

এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ তত্তি ॥. 

আপনাক্চর বড় মানে আমারে সম হীন। 

সেই ভাবে হই আমি তাহারই অধীন ॥ 

শান্ত ও দাস্য তাবে ভগবছপাসনাতে ভতগবান্ মহান্ বিশ্বের? কিন্তু 

ঘখন প্রেম গাঢ় হইয়। পড়ে যখন ভক্ত ভগবানকে তাহার মাতা পিতা 

সখা বা স্বামী ভাবে ভাল বাসেন তখন তিনি ভগবানকে নিজের সমান 

জ্ঞান করেন। 

মাত। মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন । 

অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥ 

সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ । 

তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম॥ 

প্রিয় ষদি মান করি করয়ে ভ্সন। 

বেদস্তৃতি হৈতে সেই হরে মোর মন ॥ 

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি চতুর্থ । 
একদ্রিন ছুইটী ভক্ত কোন কার্ধ্যবশত একটী নিবিড় অরণ্যের ভিতর 

দিয়। যাইতেছিল। অরণ্যানী মধ্যে সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়াতে সেই ছুইটী 
পথিক নিকটে হিংস্র বন্তজন্তগণের শব্দ শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত ভীত 
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হইয়া পড়িলেন। তখন তাহাদের মধ্যে একজন বলিলেন তাই! 

ভয় নাই। এস আমর এই স্থানে বসিয়াই ভগবানকে ডাকি; ভগবান 
আমাদিগকে রক্ষা করিবেন । এই ভক্ত পথিকটি শান্ত ভাবের 
উপাসক ।* কিন্তু অপর পথিকটি কহিল “না ভাই, কেন মিছ 

ভগবানকে কষ্ট দিব? চল আমর! গাছের উপর গিয়া বাত্র অতি- 
বাহিত করি 1” এই পথিকট প্রেমিক ভক্ত । ইনি তাহার প্রেযাম্পদকে 

একটু মাত্র কষ্ট দিতে চাননা। ইনি তগবানকে নিজের মতন বোধ 

করিয়া মনে করিলেন যে, তাহাদিগকে রক্ষ। করিতে হইলে তগবানের 

একটু কষ্ট হইবে, তিনি ভগবানকে সে কষ্ট দিও অনিচ্ছক। সেই 
প্রেমিক পথিকের ভাব সখ্য ভাব। 

মপুর ভাবের উপাসনাতে বিন্দুমাত্র কামগন্ধ নাই। কামগন্ধ 

থাকিতে মধুর তাবের উপাসন। কদাপি হইতে পারে না। 

আত্েন্দ্ির প্রীতি ইচ্ছা! তারে বলি কাম। 

কুষ্চেব্দ্িয় গ্রীতি ইচ্ছ! ধরে প্রেম নাম ॥ 

অতএব গোগপীগণে নাহি কাম গন্ধ । 

কঞ্চ সখ লাগি মাত্র কঞ্চে সে সম্বন্ধ ॥ 

কামগন্ধহীন স্বযতাবিক গোগী প্রেম। 

নিম্মল উজ্জল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥ 

রাসলীল। ও ব্রজগোপী ব্যাপার বথার্থ খ্রতিহাসিক কিনা সে বিষয়ে 

পিচার কর। আমার অভিপ্রায় নয়। বর্তমান ক্ষেত্রে কাস্তাপ্রেমের 

ঘৎপামান্ত বর্ণন1] করাই উদ্দেগ্ । সুতরাং ব্রজগোপীদের প্রেম বৈষ্কাবগণ 

কি প্রকার আলোকে ব্যাধ্য। করেন-তাহাই আমি এই স্থলে দৃষ্টান্তরূপে 
উদ্ধৃত করিলাম। 

বৈষ্ঞবশাস্্র মতে মধুর প্রেমই শ্রেষ্ঠ। এই মধুর প্রেমের মধ্যে 
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বাধার প্রেষই সর্ব শীর্ষস্থানীয়। নারদপঞ্চরাত্রে রাধাকে সর্বশক্তি- 

রূপিণী বল! হইয়াছে । মহাআ্সা চৈতন্তদেব নিজের জীবনে ভগবানকে 

বাধাতাবে উপাসন। করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই হেতু বৈষ্ণবগণ 

বলেন ষে রাধাভাবের উপাসনা করিবার জন্তই স্বয়ং তগবান্ উ্রচৈতন্তা- 
বতার গ্রহণ করেন। 

কী 

প্লীরপগোস্বামীর কড়চাঁতে উক্ত,আছে £-- 

রাধ। ক্লুষ্ণপ্রণয়বিক্ৃতি হলাদিনী শক্তিরম্ম। 

দেকাত্বানাবপ্টি ভুবি পুরা দেহভেদং গত তৌ। 
চৈতন্যাখ্যাং প্রকটমধুন। তদ্দয়খৈকামাপ্তং 

রাধাভাবছ্যতিস্ববলিতং নৌমি রুষ্ঃম্বরূপমূ ॥ 
পুনঃ শ্রীচৈতন্তচবিতামৃত গ্রন্থের আদি খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে কথিত 

আছে-- 

সেই রাধ। ভাব লঞ্া। চৈতন্ঠাবতার । 

যুগ ধর্ম নাম প্রেম কৈল পরচার ॥ 

মহাত্মা চৈতন্যদ্ব তাহার জীবনের শেষ অষ্টাদশ বসর নীলাচলে 

অবস্থান কালে মধুর ভাবের পরাকাষ্ঠ। বাঁধাপ্রেষ সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি 

করেন । 
কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশ! হইল । 
কষ্ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥ 
উদ্ধবদর্শনে যেছে রাধার বিলাপ । 

ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ প্রলাপ ॥ 
রাধিকার তাবে প্রভুর সদা অতিমান। 
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাঁধা জ্ঞান ॥ 
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শ্রীচৈতন্তদেব কাতর হইয়া! বলিলেন ;__ 

“অয়ি দীনদয়ার্ নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোকানে । 

হদয়ং ভদলোককাতরং দয়িতভ্রামাতি কিং করোম্যহমৃ॥” 
কাতর হইয়া ঘেমন আত্মহার! হইতেন উপলব্ধির সময়ও তন্ময় 

হইয়! বলিতেন ;-- ূ 
কষ মোর জীবন, . ক্ৃঞ্চ মোর প্রাণধন, 

'কঞ্চ মোর প্রাণের পরাণ। 
হৃদয় উপরে ধরো, সেবা করি সুখী করো, 

এই মোর সদ রহে ধ্যান ॥” 
বৈষুবধর্্মমতানুসারে ভগবানকে স্বামিভাবে উপাসনা করা শ্রেষ্ঠ, 

কিন্ত ইহা কঠিন। এই স্বামিজ্ঞান রিপা ভগবানকে উপাসন। কৰ। 

স্বকীয়তাবের সাধন।। পরকীয়ভাবে অর্থাৎ গো'পীভাবে উপাসন। 

'মারও কঠিন। বাধাককঞ্চের ভক্তভগবানের মিলন সংঘটন করানই 

গোপীগণের একমাত্র উদ্দেপ্ত । ইহাই তাহাদের আকাক্ষ।, ইহাতেই 

তাহাদের আসক্তি, ইহাতেই তাহাদের ভূমানন্দ। এত স্থার্থত্যাগ, 
এত ভালবাস1, কেবল রঙ্জ গোগীদের মধ্যেই পাওয়। যায় । স্বগরাঞ্জো 

সহগ্ডণ পাইবাত্ব আশায় ধর্মসাধন করা অপেক্ষা ইহা অসংখ্য 

গুণে শ্রেষ্ঠ । গোগীভাবে সাধন অতি উচ্চাঙ্গের ও অতি কঠিন। 

বৈষ্ণব মহাত্বারদিগের মতে প্রীচৈতন্তদেবের সমসামগ্বিক তদীয় পার্ধদ ও 

প্রধান প্রধান তক্তদিগের মধ্যে অতি অল্প মহাত্াই গোপীতাবে 

ভগবানের উপাসনা করিতে পারিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, 

ল্লীবাস, হরিদাস, রূপ, সনাতন. জীব, গদাধর প্রভৃতি কেহই গোপীভাৰে 

সাধন! করিতে সমর্ব হন নাই? স্বব্বপ গোস্বামী, পক্মানন্দ বায, 
শিখি মাইরি ও'মাধ্বী এই কয়ঙ্রন মাত্র পারিয়ছিলেন 
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বৈষ্ণব মহায্মগণ প্রেমকে ছুই প্রকার ভাবের বলিয়া গিয়াছেন।” 
একটী স্বকীয় ভাবের, অপরটী পরকীয় ভাবের। আপনার বস্ত বা 

ব্যক্তিতে যে ভালবাসা জন্মায় তাহ! স্বকীয় ভাবের ও অপরের বস্ততে 

যে ভালবাস! জন্মায় তাহ! পরকীয় ভাবের | স্ত্রী স্বামীকে যে ভালবাসেন 
তাহ। ম্বকীয়ভাবের মধুর প্রেম, এবং যাহার সহিত বিবাহ শ্ছত্রে 

আবন্ধ নয় এমন স্ত্রী পুরুষে যে মধুর প্রেম তাহা! পরকীয়ভাবের মপুর 
প্রেম । বোধ হয় মাধবেন্দ্রপুরীই প্রথমে পরকীয় ভাবের প্রেমকে প্রাধান্ 

প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্তদেবপ্রধর্তিত বৈঞ্বমতানুবর্তিদের মতে 

স্বকীয় প্রেম ধতই উ্ধীঙ্গের হউক না কেন, তাহ] অল্প বিস্তর স্বার্থ 

গন্ধে দূষিত। পতিগতপ্রাণ|! সাধবীর স্বামীর প্রতি মে একান্তিক প্রেম 
তাহাতেও কণ।মাত্র স্বার্থগন্ধ আছে । যেহেতু তাহারও ধারণা থে 

ন্বামীই বূমণীর একমাত্র গতি, স্বামীকে একমাত্র গতি বোধে ভাল- 

বাসিতে হয়, নচেৎ ধর্মে পতিত হইতে হইবে । স্থতর।ং সেই স্বামি 

ভক্তিও কারণমি শ্রা, সুতরাং সকাম। পুনশ্চ স্বকীয় প্রেমে স্ত্রী স্বামীকে 

স্বামী বলিয়াই ভালবাসেন । বদি তাহার সহিত বিবাহ না হইয়া 

অপর লোকের সহিত হইত তাহ হইলে তাহাকেই ত সেই ভাবের 
ভালবাসিতেন, সুতরাং স্বামিত্ইই ভালবাসার কারণ। সেইরূপ সকল 

ভাবের স্বকীর়প্রেষে স্বকীর়ত্ই ভালবাসার কারণ । কারণবি শিষ্ট 

অপেক্ষা! কারণহীন তাঁলবাস1 উচ্চাঙ্গের, এবং পরকায়া প্রশ্ন 

কারণহীন। উচ্চাঙ্গের প্রেমের লক্ষণ এই যে কেন ভালবাসি তাহ! 

জানি না। পরকীয় ভাবের প্রেম স্বকীয় ভাবের প্রেম অপেক্ষা 

নিষ্কাম, সেই হেতু উচ্চান্গের সাধন। ভগবানের প্রতি স্বকীয় ভাবের 
প্রেম অপেক্ষ* পরকীয় ভাবের প্রেম উচ্চাঙ্গের সাধন । ভগবানের প্রতি 

স্বকীয় তাবের প্রেমে হৃদয়ের উন্মস্ততা নাই । পত্রী ভাবে তগবানকে 
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' উপাসন। অপেক্ষ। গোপীভাবে উপাসনাই শ্রেয়ঃ। স্বকীয় তাবের অপেক্ষা 

পরকীয় ভাবের প্রেম"অধিক মিষ্ট ও উন্মাদকারী । “ভগবান যাহার 
উপপতি তিনি সম্পূর্ণ সুখিনী যেহেতু ভগবান আস্বাদের সামগ্রী, এবং 

যে পদার্থ যত দুর্ভ তাহার আস্বাদন ততই মধুর। শ্বামিসংসর্গ 

স্মীলোকের ছুল্পভ ও উম্মাদকারী নয়, পরন্ত অপরপুরুষসংসর্গ ছুল্পভ 
বলিয়া অধিক মিষ্ট ও উন্মাদ্কারী | প্রিয় বন্ত ঘি দুর্লভ হন তবে তিনি 
পরমপ্রিয় হন। প্রিয়জন বখন ছুল্প ত হন, কিংব। প্রিয়জনকে প্রা্ডিন্ 

নিশ্চিতত] যাঁয়তখনই পরকীয় রসের উদ্দর হয়। ভজন দ্বারা উপপতিকে 

পাইবার অনেক বাধা ও অনিশ্চিততা | ভগবান?ক ভজন। করা সম্বন্ধে ও 

অনেক বাধ। ও অনিশ্চিততা, অতএব তগবাঁনকে পতি ভাবে উপাসন। 

কর] অপেক্ষা উপপতি ভাবে উপাসন। করাই স্বাভাবিক” । বস্ততঃ প্রিয় 
বস্ত বত ছুল্লভ হন প্রেম ততই মণুর ও চিত্তোন্মাদকাঁরী হইতে থাকে । 

আপনার বস্তও যদি ছুল্লভ হয় তাহ। হইলে স্বকীন্ন প্রেমণও পরকীয় 

মাধুর্যের উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। প্রবাসপ্রত্যাগত স্বামীন্র প্রতি কিংবা 

অন্ঠাকষ্টচিত্ত স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রেম স্বকীয় হইয়াও পরকীয়। 

সন্যাসাশ্রমাবলম্বী চৈতন্যদেবের প্রতি তাহার স্ত্রী বিঞ্ণপ্রিয়। দেবীর প্রেম 

স্বকীয় হইলেও পরকীয় মাধুর্ষ্যে পূর্ণ। 
কারণক্ঞানবিশিষ্টা তক্তি অপেক্ষা কারণজ্ঞানশূন্া ভক্তি শ্রেয়সী 

হইলেও জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি ঈাড়াইতে পারে ন। | স।ধনপোতে ভক্তি চালক- 

শক্তি কিন্তু জ্ঞান দিগর্শন বন্ত্র। কোন বস্ত সম্বন্ধে জ্ঞান না জন্মিলে 

তাহার প্রতি ভক্তি জন্মইতে পারে না। যত দিন পর্য্যন্ত কোন 

মহাতআ্মার সম্বন্ধে লোক মুখে শুনিয়া বা পুস্তকে পড়িয়া কিছু জ্ঞান না 

হয় ততদিন আমরা' সেই মহাস্সীকে ভক্তি করিতে পারি না। সেই 

'হেতু প্রথমেই শুনিবার আদেশ করা হইয়াছে। ভগবান সন্বন্ধেও ঠিক 



ভক্তিনাধন । ৯৫ 

সেই প্রকার; তীহার সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না হইলে আমর! তাহাকে 
ভক্তি করিতে পারি ন।। যাহার সম্বন্ধে আমান্দের কিছু জ্ঞান হইতে 

পারে তাহার প্রতি আমাদের ভক্তি হইতে পারে। আকাশকুস্থমের 

গায় ধাহার কোন জ্ঞানই আমাদের নাই তাহাকে কি করিয়! 

ভালবাসিব? জীব ও ভগবানের প্রক্কৃতসন্বন্ধজ্ঞানই জ্ঞান। এই 

জ্ঞান ন। হইলে আমাদের সাধনা কি,প্রকারে হইবে? ভগবৎ সম্বন্ধে 
আমাদের কিছু জ্ঞান না হইলে আমর। তাহাকে ভক্তি করিতে পারি 

ন।। ভগবান্ ও জীবের সম্বন্ধজ্ঞন জন্মিলেই যে ছুঃখ নিবৃত্তি হইবে 

তাহা নয় । কেবল জ্ঞম দ্বার।ই হইবে না, ভগবানে প্রেমভক্তি চাই; 
জ্ঞানের সহিত ভগবানকে উপলব্ধি করা চাই । 

অজ্ঞাত ব| অজ্ছেয় পদার্ধতে সেই হেতু ভক্তির সঞ্চার হইতে পাবে 

না। যদি ভগবান অজ্ঞেয় হন তাহ। হইলে তাহাতে কোন মতে ভক্তি 

জন্মিতে পারেনা । যদি কাহারও মনে এই দ্ঢ় বিশ্বাস থাকে যে ভগবান 

অজ্জেয়। তাহ! হইলে তাহার সেই দার্শনিক মতের সহিত সামঞ্জস্য 

রাখিতে হইলে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে ভক্তি অসম্ভব । 

কিন্তু জ্ঞাত অংশটুকুর জন্ত অক্ঞাত বস্তুর উপরও তক্তি হইতে পারে। 
মানবে যখন কোন মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে তখন সেই 

মহাজ্রার মধ্যে বাঞ্চনীয় গুণাবলীর জন্যই তাহাকে তক্তি কর! 

হয়। সেই হেতু ভক্তি উতপত্তিকালে কারণমিশ্রা ও জ্ঞানজড়িতা। 

এই স্থলে প্র্ন হইতে পারে যে অহৈতুকী বা কারণবিহীন। ভক্তিই বা! 

কি প্রকারে হইতে পারে? কি প্রকারেই বা হইল? এবং তাহাই বা 

প্রশস্ত হইল কেন? তক্তি উৎপত্তিকালে স্বভাবতঃ কারণজ্ঞানমিশ্র। 

হইলেও অভ্যাস হেতু ব্যক্তিগত হইয়। পড়ে । কতিপয় গুণের জন্য 

(লোকে কোন মহাত্মাকে তক্তি করে, কিন্তু বদি সেই মহাত্মার ব্যক্তিত্বকে 
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পরিত্যাগ করা হয় তাহা হইলে সেই গুণাবলীর সমষ্টিকে লোকে ভক্তি 
করেন।। স্বদেশপ্রাণতার জন্য মহাত্মা গ্রতাপপিংহ পুজনীয় ও ভক্তি 

ভাজন, কিন্তু স্বদেশপ্রাণতা গুণটাকে কোন বিশেষ আকার প্রদান 

করির! ভক্তি কর! হর না। গুণের জন্য ব্যক্তিতে তক্তিৰ সঞ্চার হয়, 

পরে অভ্াপের সহিত ভক্তি গুশজ্ঞানের সাহাধা অপেক্ষা করেন! ; 

পরে জ্ঞাননিরপেক্ষ হইয়। ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে এই প্রকারে 

তক্তি ক্রমশঃ অকারণ ও অহৈতূকী হইয়া পড়ে । নাধবী স্ত্রী প্রথমে 

ষে স্বামীকে তক্তি করেন তাহা স্বামী বলিয়া, পরে কালক্রমে 

তনি যখন স্বামীর গুণ সকল দেখিতে পান ও অন্শিব করেন তখন তিনি 

স্বামীকে ভাল বাপিতে শিখেন; কিন্তু ভালবাস। বদ্ধমূল হইলে স্থ্বা আর 
বলিছে পাবেন নাযে তিনি কোন্ গুণের জন্য স্বামীকে ভাল বাসেন। 

তখন তিনি ভাল না বাসির। থাকিতে পারেন না। ভালবাস। তখন 

গঙ্গার জলমোতের ন্ার স্বাভাবিক হইয়। পড়ে । বালিকাবয়পে বিবাহের 

পর যদি বহুকাল পর্যন্ত স্বামিসন্দর্শন বা লোকমুখে শ্রবণ প্রভৃতি 

জন্য স্বামিসন্বন্ধে কোন জ্ঞান ন। হইয়া থাকে তাহ। হইলে সেই মহিলা 

জদরে স্বামীর প্রতি ভ।লবাস! জন্মায় না; কিন্তু অপর জ্লীলোকদিগের 

মুখে শ্রবণ করিয়। বা অপর কেন স্ত্রে স্বামী স্ত্রী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
নৈকটা অবগত হওয়াতে স্বামীকে ভাল বাসিবার জন্য ইচ্ছা ও 

আকাক্ষ। হয়। স্বামীর পরিচয় পাইবার পর স্ত্রী তাহাকে ভাল বাঁসিতে 

ও ভক্তি করিতে শিখেন। স্বামীর পরিচয় বা স্বামীর সন্বন্ধে জ্ঞানই 

ভক্তির কারণ । জ্ঞান হইতে উক্ত ভাবে ভক্তি উৎপন্ন হইয়া আবার 

জ্ঞাননিরপেক্ষ। ও অহৈতুকী হইয়! পড়ে। এইরূপে কারণমিশ্রা ভক্তি 
হইতে অহৈতুকী ভক্তির বিকাশ হয়। ভক্তি প্রথম অবস্থায় জ্ঞানমিশ্রা 
কিন্তু যখন সাধনা দ্বার] ক্রমশঃ গাঢ় ও শুক্ধ হইতে বাকে আর তখন 
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জ্ঞান থাকেন।। রামানন্দ রায়ের সহিত তক্তিসাধন সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্ত- 

দেবের বে কথোপকথন হয় তাহাতে রামানন্দ গ্রাথমে বিষুপুরাণ হইতে 
শ্নেক উদ্ধৃত করিয় বলেন স্বধর্মাচরণে বিষ্ুতক্তি হয়, কিন্তু চৈতন্যদেব 

কন্ঠুক তাহ! বাহাসাধন বলিয়। উক্ত হওয়াতে রামরায় গীতায় নবম 

অধ্যায়ের যৎকরোধাঁতি স্লোক উদ্ধত করিয়া শ্রীকুঞ্চে কর্মার্পণকেই সাধ্য 
বলিয়৷ নির্র করেন। উহাও যখন চৈতন্দেবের অভিমত হইল ন। 
তখন তিনি অষ্টাদশ অধ্যায়ে কথিত সকল ধন্ম পরিত্যাগ পূর্বক 
ভশবচ্ছরণই সাধ্য বলেন। তাহাতেও যখন চৈতন্তদেবের তৃপ্তি হইল ন! 

তখন রামরায় ভাগধতের নিয়লিখিত গ্লোকটী উদ্ধত করিয়। 
রশ 

জ্ঞানশূন্য ভক্তিকেই সাধ্য নিরূপণ করেন । 

জ্ঞানে প্রয়াবমুদপাস্য নমন্ত এব 

জীবন্তি নম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্। 

স্থানন্থিতাঁং শ্রতিগতাং তনুবাক্সনোভি 

ধেপ্রায়শোহজিত জিতোতপ্যপিতৈ স্ত্রেলোক্যম্ ॥ 

বৈঞ্বমতে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর প্রেমের প্রথমটি 

অপেক্ষ। দ্বিতীয়টি প্রশস্ত, আবার দ্বিতীয়ট অপেক্ষ। তৃতীয়াট প্রশস্ত। 

সচর/চর সাধকদ্দিগের মধ্যে শান্ত ও দাস্য ভাবের উপাসনাই দেখিতে 

পাওয়া যায় ও তাহাই অপেক্ষাকৃত সহজ । সধ্য বাৎসল্য ও মধুর 

অতি বিরল। ভগবানের প্রতি এরশবর্ধ্য জ্ঞান কিছুমাত্র থাকিবেন।, 

আন্মসমজ্ঞান অর্থাৎ কেবলমাত্র তেদজ্ঞানটুকু থাকিবে অথচ তাহার 
স্বরূপজ্ঞান অর্থাৎ অনন্তত্ব প্রেমময়ত্ব জ্ঞানমযত্ব অণুত্ব ইত্যাদি 

বিরুদ্ধগুণবত্বজ্ঞানও বর্তমান থাকিবে ইহা অস্বাভাবিক না হইলেও 

সহজ নহে ।.নিজেকে পাল্য জ্ঞান কর! স্বাভাবিক কিন্তু নিজে পালক ও 
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ভগবানকে পাল্য জ্ঞান, নিজে পিতা বা মাতার স্থানীয় এবং কোটা 
কোটী বিশ্বের একমাত্র, নিয়ন্তা পরমেশ্বর পাল্য সন্তান এই ধারণ! 

স্বাভাবিক নয়। যেহেতু মানব প্রত্যেকপলে প্রতিক্ষণে প্রত্যেককার্ধ্যে 

বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে সে বে অতি ক্ষুদ্র; তাহার বল জ্ঞান 

অতি সামান্ত ; মানব যেন অতি সামান্য কীটান্থুকীট মাত্র। এই মহান্ 

বিশ্বমাঝে মানব যেন সমুদ্রতীরে বালুকণ। মাত্র । কোথায় এই অনন্ত 
শক্তিসমুদ্রবিশেষ ভগবৎসত্ত। আর কোথায় দীনাতিদীন মানব! মানব 

সকল সময়েই জানিতে পারিতেছে যে সেই পাল্য, তগবান পালক । 

মানবের নিজের কোন ক্ষমতা নাই, কোন শক্তি পাই, কোন জ্ঞান নাই, 
ভগবানই সকল ক্ষমত1 সকল জ্ঞান সকল শক্তিৰ আধার, তিনিই শক্তি 

জ্ঞান ও প্রেম স্বরূপ। ইহাই স্বরূপ জ্ঞান, ইহাই স্বাভাবিক জ্ঞান। 

পৌরাণিক সময়ে বশোদা দৈবকী কৌশল্যা কুস্তী ও ধ্রতিহাসিক কালে 
শচী দেবী ও মালিনী এই কয়জন স্ত্রীলোক ও পৌরাণিককালে দশরথ 

বন্থদেব ও নন্দ এবং এঁতিহাসিক সময়ে জগন্নাথমিশ্র পুরীরে(সাই এই 
করজন বাৎসল্য ভাবে ভগবানকে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ব 

্রস্থানুসারেই তাহার সকলে ভগবানের অবতারগ্রহণের সময় আবিভূ্ত 

ছিলেন। ভগবানের অবতার ভাবে আবির্ভাবের সময় ভিন্ন অপর সমস 
বাৎসল্য প্রেমও প্রায় একেবারে বিরল । আবার উক্ত মহায্স। ও 

মনস্থিনীগণ প্রায় সকল সময়েই মোহে আচ্ছন্ন হওয়ার জন্য ভগবানকে 

স্বীয়পুত্র বা পাল্য ভাবেই দেখিয়াছিলেন ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 

ভগবদূতাবে দেখেন নাই। কথিত আছে এক সময়ে যশোদাদেবা 

শ্ীকঞ্চের মুখ হইতে মৃত্তিকা বাহির করিতে গিয়! বিধবরূপ দর্শন করেন, 
পরক্ষণেই আবার. মোহাচ্ছন্ন হইয়া তাহাকে সন্তান ভাবেই উপলক্ষি 
করেন; সুতরাং বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে লৌকিকভাবে সখ্য 
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বাৎসল্য ও মধুর প্রেম অতি সুন্দর হইলেও ভগবানের প্রতি সেভাবের 

প্রেম স্থাপন করা অক্নায়াপসাধ্য নহে । এদিকে শান্ত দাস্তে প্রেমের 

আগ্রহ নাই, উৎ্কট নৈকট্যস্পৃহা নাই, প্রাণের সে তীব্র ব্যাকুলতা 
নাই। শান্ত ও দাস্য টপাপকের তগবান মহান্, অন্তহীন, অনন্ত 
কোটী কোটী বিশ্বের ঈশ্বর; কিন্তু প্রেমিকের কাছে ঈশ্বর কেবল 

তাহা নন। ভগবান প্রেমিকের প্রেমাম্পদ, তাহার প্রাণের প্রাণ, 

হদয়ের ধন। 

আশ্রয়ের প্রতি আশ্রিতের ষে আকর্ষণ তাহাকে ভক্তি বল! হয়, ও 

আশ্রয়ের আশ্রিতের প্রত আকর্ষণ স্নেহ নামে অভিহিত । আকর্ষকের 

আকষ্টের প্রতি প্রেম স্নেহ, ও আক্ষষ্টের আকর্ষকের প্রতি প্রেম ভক্তি। 

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাস] ন্নেছজড়িত ও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাস] 

ভক্তিমিশ্রিত। পুত্রের প্রতি মাতার ভালবাস! ন্নেহপুর্ণ, প্রত্রের মাতার 

প্রতি ভালবাসা ভক্তিপূর্ণ। প্রেষেতে গ্েমিক ও প্রেষাম্পদকে প্রায় 

সমান করিয়া আনে । কিন্তু যতই সমান করিতে চেষ্ট] হউক না] কেন 
মাঁনবা্সা ও ভগবানে সহক।র ও মাধবাঁলতার ন্যায় সম্পর্ক, এবং এই 

সম্পর্ক অতি মধুর ; এই কারণ বশবতই বৌধ হয় বৈষ্ণবেরা মানবাত্মাকে 

স্ীও ভগবানকে পুরুষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবানকে প্রভূ 
ভাবে উপাসন! কর! প্রায় সমস্ত উন্নত ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ; 

কিন্তু পিতৃতাবে উপাসন! করা তাহ! অপেক্ষ। অনেক উচ্চাঙ্গের, অনেক 
প্রীতিপ্রদ ও মধুর। পিত্ৃভাবে উপাসনাতে শান্তের স্বরূপোপলক্ি 

দান্তের সেবা, সথ্যের অসংকোচ ব্যবহার সকলই আছে। বৈঞ্ণবমতের 

বাৎসল্য প্রেমে ধাহ! কিছু আছে তাহার সমুদীয়ই তগবানকে পিতৃভাবে 

উপাসনায় আছে। অধিকন্তু পিতৃতাবে উপাসনী ্বা'ভাবিক, যেহেতু 
পিতা পালক সন্তান পাল্য, ভগবান পালক জীব পাল্য। জীব যখন 
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অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়৷ অত্যন্ত যন্ত্রশীতোগ করিতে থাকে তখন সে তাহার 

পুত্রের কাছে কাদিয়। প্রড়ে না, স্বভাবতই তাহার পিতামাতাকে সেই 
সময়. মনে পড়ে, তাই “মাগো” “বাবাগো? বলিয়া উঠে । যখন প্রাণে 

অত্যন্ত ঘন্ত্রণ। হয়, যখন প্রাণের যাতনায় মানব অস্থির হইয়। পড়ে, 
তখন মানব তাহার মাতা কিংব| পিতারই আশ্রয় লয়। পাপ প্রলো- 

ভন প্রভৃতির সহিত সংগ্র।মে কখনও মানবে জয় লাভ করে, কখন ব' 

পরাঞ্জিত হইয়। কাতর ভাবে শক্তি লাভের জন্য প্রার্থন! করে। এই 
প্রকারে পাপ প্রলোভনের সহিত জীবন সংগ্রামই ধর্মজীবন। উহাই 
মনুষ্যত্ব । একবার উঠিবে আবার পড়িবে, আধার উঠিবে ইহাই ধন 

জীবন । পরাজিত হইলে সাধক শক্তি ও প্রেনম্বন্ন ॥ পিতৃ বা মাতৃভাবে 

উপাস্য ভগবানের কাছে কাতরভাবে শক্তি ভিক্ষ। করেন। প্রার্থনার 

দ্বারা জদয়ে বলের সমাবেশ হইলে মানব আবার সেই পাপ প্রলোভনের 

সহিত সংগ্রাম করিতে ও তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। 

ভগবানকে পিতৃভাবে কিন্বা মাতৃভাবে উপাসনা করা যত স্বাভাবিক 
ভগবানকে অপর কোনভাবে উপ।সন1। করা তত স্বাভাবিক নয়। মাতৃ- 

ভাঁবে বা পিতৃভাবে ভগবানের উপাসনাতে মাত বা পিত! পাল্য নহেন 

পালক, সন্তান বা জীবই পাল্য। মাত। ও পিতা জ্ঞান প্রেম ও শক্তির 

আধার ; কিন্ত বাঁৎসল্যভাবে ভগবছুপাসনায় তাহা নয়। ভগবানকে 

পিতৃভাবে উপাসনা! কর! অপেক্ষা মাতৃভবে উপাসনা কর। বোধ হয় 

আরও মধুর ও শান্তিপ্রদ। ভগবানকে মাতৃভাবে উপাসনা কর। 

যে কেবলমাত্র শাক্তদের নিজন্ব তাহ! নয়। বৈষ্ণব যহাত্মগণও 

ভগবানকে মাতৃভাবে উপাসনা! করেন। নারদপঞ্চব্রাত্রে ভগবানের 

হলাদিনী শক্তি রাঁধিকাঁকে জগম্মীত। বলিয়। তাহার পুজাবিধি কথিত 

আছে। 
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আাদো সমুচ্চরে্ রাধা পশ্চাৎ্ কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্। 

কুষ্জো হি জগতাং তাতে। জগন্মাস্তা চ রাধিক। | 

পিতুঃ শত গুণং মাতা বন্দ্যা পুজ্যা গরীয়সী ॥ 
মাতৃভাবে ভগবছুপ[সন। ধর্মপ্রাণ ভার্তবধের নিজম্ব। শাস্তিপর্ে 

ভগবানকে “পিতা মাতাচ জগতঃ শাখতে। গুরু” বল। হইয়াছে । 

মাতৃভাবে ভগবছুপাসনাতে বৈষুবমতোক্ত মধুর প্রেমের অভিমান 

টুকু সম্পূর্ণ আছে। স্বামিরূপী ভগবানের উপর তক্ত যেমন অভিমান 
করেন, সন্তানও কষ্টের সয় কখনও তীহার উপর বাগ করেন, কখনও 

বা অভিমান করেন, কখনও বা ব্যাকুল হইয়! কীদেন। অভিমান তরে 

সন্তান বলেন “মা তোরে আর ডাকৃব কত, আমার কষ্টে প্রাণ ওষ্ঠাগত, 

কাণের মাথা খেয়ে শুনিন্ না মা তাকি”। সন্তান খন ডেকে ডেকেও 

সাড়। পায় ন। তখন বলে “মা মা বলে আর ডাকৃব না, ওম! দিয়েছ 

ছিতেছ কতই যন্ত্রণা” | সন্তানের যাবতীয় অভিবোগ বত অভিমান 

সকলই মার উপর, তাই সন্তান কীদিয়া বলেন-- 

“আর কারে ডাকবে। গো মা, 
ছাঁওয়াল কেবল মাকে ডাঁকে |” 

বৈঝুবমতোক্ত স্বামিভাবে ভগবানকে উপাসন। করা স্বাভাবিক বটে 

কিন্তু অত্যন্ত ছুন্ধহ। মাভৃভাবে উপাসনা স্বাতাবিক ও সহজ । তক্ত 

বলেন “মা! পুথিবীতে তোমার অনেক পুণ্যবান্ সন্তান আছে, আমি 

পাপী বলিয়| আমাকে ত্যাগ করা তোমাব্র উচিত হয় নী। মাগো! 

কুপুহ্র ঘদিও হয়, কুমাতা৷ কখন নয় |» 

সন্তান মার কাছে আবদার করে, অভিমান অভিযোগ করে, এমন 

কি তকযুক্তি পর্য্ত্তও করে । সন্তান বলে “মা আমাকে ত্যাগ করিলে 

লোকে ষে তোমীকে নিন্দা করিবে ।” ভক্ত ভগবানকে ভয় পর্য্যস্তও 
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দেখান, বলেন আমাকে যদি উদ্ধার না কর তাহা! হইলে আমার আর 
বিশেষ ক্ষতি কি? লেকে তোমার অভয়তারণ দুর্গানাম কাশীমোক্ষ 
ধামের নামও কেহ করিবে না। ভগবানের অনন্ত দয়াতে অচল বিশ্বাস 

হেতু বৈষ্ণবকবি গৌরনুন্দর ঠিক পূর্বোক্ত ভাবে বলিলেন £-- 

'বাধানাথ ! লোকে বা হাসয়ে তোমা, 

যে কহে তোম।র তারে না তরাইলে, 
অযশ রবে ঘেষণ। 1” 

আর একজন তক্ত কবি গাইয়াছিলেন £-- * 
“এ বিপাকে আমি মলে, দেহযাত্র। শেষ হোলে । 

দয়াল নাবিক বলে কে ডাঁকিবে আর হে 1” 

পরমবৈষ্ণব ক্কষ্ণদাস বলিলেন £-- 
তুমি ত করুণা সিন্ধু, পাঁতকী জন।র বন্ধু 

এবার করহ ষদ্দি ত্যাগ । 

পতিতপাবন নাম নির্মল সে অন্থপাম 
তাহাতে লাগয়ে বড় দাগ॥ 

তক্ত কাম ক্রোধ অভিমান প্রভৃতি যাহা কিছু করিবার আছে 
তাহ। তাহার ভগবানের উপরই করেন। ভালবাসেন ভগবানকে, রাগ 

করেন ভগবানের উপর, অভিমান করিবার ও সেই ভগবান । নারদ 

সুত্রে উক্ত আছে “তদর্পিতাখিলাচারেণ কামক্রোধাভিমানাদিকম্ 

তন্মিন্নেব করণীয়ম্৮। মহায্স! শঙ্করাচাধ্য প্রণীত বোধসার গ্রন্তের 

লয়প্রকরণে ভক্ত কিভাবে তাহার বাহা ও আন্তরিক জীবন 

ভগবানে উৎসর্গ করেন তাহা স্ুন্ধররূপে কথিত আছে। সন্তান 

মোক্ষ চায় না, মুক্তি চীয় না, কেবল চরণতলে বসিয়া থাকিতে চায়, 
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ম। বলিয়া ডাকিভে চায় এই তার আশা, এই আকাজ্কা। সন্তান 

বলেন, “মা! আমি আপদ উপস্থিত হওয়াতে * তোমাকে ভাকিতেছি। 
সম্পদের সময় ভাকি না" তাই বলে ম। তুমি মনে করিও না যে আমি 
তোমাকে এখন প্রাণের সাইত ডাকিতেছি না। মাগো! 'ক্ষুধাতৃষ্চার্ত 
সন্তানই জননীকে স্মরণ করে ।” মার উপর সন্তানের অটল বিশ্বাস। 

তক্তের পাপবোধ যেমন জলন্ত, নির্ভর ও তেমনি একান্তিক। ভক্ত 

বলেন, “মাগে। ! আমার মতন পাপী নাই, কিন্তু মা তোমার মতন 

পাপন্বীত আর নাই, মা! ইহাজানিয়া তুমি আমার পক্ষে যাহ! ভাল 
হয় করিও ।”? ৮ 

কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ভগবানকে মাতৃতাবে উপাপন। 

করাই শ্রেয়ঃ। বাহাহউক্ সাম্প্রদায়িক ভাবে ভক্তি ব্যাখ্যা কর 

আমার অভিপ্রান্ন নর, সাধারণ ভাবে ভক্তিসাধন সন্বন্ধে বৎসামান্ত 

উল্লেখ করাই উদ্দেগ্ত ! কেহ বলিতে পারেন যে ভগবানের স্ত্ীমুত্তি 
কল্পনা কর! অযৌক্তিক। এই প্রকার সন্দেহ স্থলে আমার বিশ্বাস 

যে, তক্ত ভগবানের স্ত্রী বাঁ পুরুষ কোন মুণ্িই কল্পনা করেন না__- 

তগবানকে মাতৃতাবে উপাসনা! করেন। ভগবানকে পিতৃ ভাবে 

উপলব্ধি করা যতদূর যুক্তিসঙ্গত মাতৃভাবে উপলব্ধি করাও ততট। 
যুক্তিসিদ্ধ ; যেহেতু তিনি স্ত্রীও বটে পুরুষও বটে, আবার স্ত্রীও নন 
পুরুষও নন। ফলতঃ ভগবান বিরুদ্ধগুণের অদ্ভুত সমাবেশ মাত্র। 
বামন্রসায়নের কবি লিখিয়াছেন। 

কেশ কোটী তাগ হেতে তোমার অণুত্ব । 

মহাকাশ হৈতে পুন দেখি যে বিভুত্ব ॥ 

অতি দীর্ঘ অতি হুম্ব গুণী গুণাতীত । 

ইত্যাদি বিরুদ্ধ নান। গণেতে শোভিত ॥ 
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শ্বেতাশ্বেতর উপনিধদের নিয়োদ্ধত গ্রোকার্ দ্বারাও পুর্ববোক্ত কথাটি 
সপ্রমাণ হয়। 

“বং স্ত্রী ত্বং পুমানলি তং কুমার উত বা কুমারী ।৮ 
তগবানকে যে বে ভাবে উপাসনা করিবে সে সেই ভাবে ষ্কাহাকে 

পাইবে । যাহ! হউক্ কাহার পক্ষে কিভাবে উপলব্ধি করা সহজ 'ও 
কর্তব্য, কাহার মনের গঠন কি প্রকার, ইহ! জানিতে হইলে একটু 
বিচার কর। প্রয়োজন। প্রথমে দেখিতে হইবে যে সাধক সংসারের 

উক্ত কয় প্রকার প্রেমাস্পের মধ্যে কাহার প্রতি প্রেমে অধিক 

আনন্দ ও শাস্তি পান, কোন প্রকার প্রেমগ্ডনিত আনন্দ ও শান্তি 

তাহার হৃদয়ে অধিকক্ষণ স্থায়ী ও বিমল হয়। সাংসারিক কষ্ট সন্ত্রণা 

প্রভৃতিতে কেনি প্রকার প্রেম তাহার প্রাণে শাস্তি দেয়? কাহাত্র 

কাছে যাইলে, কি করিলে তিনি যন্ত্রণা কষ্ট হইতে উদ্ধার পান ? 

ষে প্রকার প্রেমজাত আনন্দ বিমল ও অধিকক্ষণ স্থায়ী ও অপেক্ষাকৃত 

বিক্ষেপবিহীন হইবে, সাধকের পক্ষে ভগবানকে সেই ভাবে উপাসনা 
করাই বিধি। তবে আমার বিশ্বাস ঘে যতই আত্মহার। হউন ন্ধ 

কেন, সাধকের মনে এই ধারণা থক প্রয়োজন যে সাধক ৬ সাপা, 

জীব ও ঈশ্বর ইহাদের যপ্য জীব পাল্য ও তগবান পালক, মানব সৃষ্ট 
ভগবান জ্রষ্টা, মানৰ সাস্ত ভগবান অনন্ত । তক্কি পথ প্ররত্তিযার্গ! 

পুলুহার। জ্বননীকে যা বল! হয় সংসার কিছুই নয় সবই ভ্রম, 

গুক্তিতে রজত ভ্রমমাত্র, অতএব আত্মান্ুসন্ধানকর ; পুজর সকলকারই 

মরে, তোমার অনুষ্টে পুভ্রশোক ছিল তাই তোমার পুজের তু 
হইয়াছে--কর্মফল বশতই মৃত্যু হষ্টযাছে, অতএব বৃথা শোক ন। করিয়া 
ভগবানকে ডাক । স্বহাভারতে গৌতমীর প্রতি সম্ভাধিত এই উপদেশ 
কি সেই মহির্লার পুভ্রশোক নির্বাপিত করিবে? সহান্তা বুদ্ধদেব 
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পুল্রহার। মহিলাকে যে তাবে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহাতে কি 

তাহার পুন্রশোক দুর হয়? কিংব। ধদি তাঁহাকে বলা হব সকল 

সংসারেই মৃত্যু রহিয়াছে, মৃত্যু স্বাভাবিক তাহাতে কি তাহার প্রাণে 

শান্তি আসে? সে কি সেই শুদ্ধ উপদেশে ভগবানকে ডাক্তৈ পারে? 

যদি কখনও চেষ্টা করে তখনই 'তাহার সেই যৃত-পুন্রের মুখখানি 
মনে পড়ে, তাহার পুজ' বিড়ন্বন| হয়। বৈরাগ্য শোকোপনদনের 

একটি উপায় বটে, কিন্তু একমাত্র উপায় নয়। পুল্রশোক সহজে 

দমন কর! যায় না, এমন কি দমন করিয়া ঈশ্বর চিন্তা করা কঠিন। 

কিন্তু যদি তাহার নে এই ধারণ! হয় ষে তাহার ক্লেহের পুত্তলি 

এখন নিত্য, সকল সময়েই তাহার কাছে কাছে রহিয়ছে; তাহার 

সন্তানের এখন আর বিকার নাই, ক্ষয় নাই, মৃত্যু নাই, তখন 

তাহার মনে আর কষ্ট থাকে না। তখন তাহার ঈশ্বরারাঁধন। সহজ ও 

তপ্তিপ্রদ হয়, তাহাতে তাহার দুঃখেতেও সুখ উৎপন্ন হয়। প্রাণ * 

'অপেক্ষাও প্রিয় সন্তান বা স্ত্রী বা অন্য কোন প্রিয়জনের মৃত্যুতে 

বখন ঘন্ত্রণায় হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইতে থাকে তখন শুক্ক জ্ঞান বা বেরাগ্য 

হদরে শান্তি দিতে পারে না। তখন একান্তমনে ভগবানের নাম জপ 

করিলে ব। কীর্ভন করিলে প্রাণে শান্তি আসে, তখন “নিবেদ্ধ দুঃখং 

সুথিনে। বস্তি ।” 

বিভিন্ন ধর্সম্প্রদায়ের যত ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ইহা এক প্রকার 

স্থির যে সকল প্রকার বাসন! পরিতাগ পূর্বক নিত্য নৈমিত্তিক ইষ্ট 

পুর্€াদি নিখিল কম্মফল ভগবাঁনে সমর্পণ পুর্বক তগবানে আত্ম- 

সমর্পন করিয়া তাহাকে প্রাথ হইতে প্রিয়তম বলিয়। হৃদয়ে ধারণ! 

ধ্যান ও উপলব্ধি করতঃ এ্রকান্তিক অব্যতিষীরি অহৈতুক প্রেমের 

'সহিত তীহার প্রতি প্রীতি ও তাহার প্রিম্বকার্ধা সাধনেই একনিষ্ঠ হইয়া 
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তাহার উপাসনা করা ও হৃদয়ে বলসমাধানার্থ কাতরে তাহার কাছে 

প্রার্থনা করাই সংসারন্িরৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায়। ভগবানের সত্য ম্্গল 
জ্ঞান প্রেম শক্তি স্বরূপ হৃদয়ে নিরন্তর ধারণা পূর্বক বিন উদ্দেশে ও 
বিন! সংকল্লে ঈশ্বরারাধন৷ যেমন ধশ্মজীবনে উন্নতি সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়, 

সেইরূপ প্রার্থনা ও বিশ্বাস এই ছুইটি ধর্মজীবনের ভক্তি সাধনার 
যূলভিভি। | 

মনুষ্যজীবন সংগ্রামময়। সংগ্রামপূর্ণ জীবনই উন্নতিশবীল। সমুদ্রের 
একটী তরঞ্গ বেলাভূমির উপর সবেগে পতিত হইয়! ভাঙ্গিযা যাইতে না 

যাইতে ঘেষন আর একটী তরঙ্গ আসিয়া! উপনীত হয়, সেইরূপ একটী 

প্রলোভনের পর আর একটী প্রলোভন মানব হৃদয়ে মহাবেগে উখিত 

হইয়া মানবকে বিধ্বস্ত করিতে থাকে । তরঙ্গের যেমন বিরাম নাই, 

প্রলোতনেরও বিরাম নাই । এই ঘাত প্রতিঘ[ত লইয়াই মানবজীবন। 

ষে জীবনে সংগ্রাম নাই, পাপ প্রলোভনের সহিত অহনিশ দ্বন্দ 
নাই, সে জীবন কোঁন কালে উন্নতি লাভ করিতে পারে ন]। 

মানবকে দিবারাত্র অনুক্ষণ কাম ক্রোধাদির সহিত, স্বার্থপরতা ও 

নৈরাশ্তের সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে । এইরূপে পাপ প্রলোভন 

প্রভৃতির সহিত অহনিশ ঘবন্দ করিতে করিতে হৃদয়ে শক্তির সমাবেশ 
হয়। সেই ভাষণ সংগ্রামে কখনও বা মানব পরাজিত হয়, কখনও 
বা সে শক্রগণের উপর জয়লাভ করে। বাহার জীবনে এই সংগ্রাম 

নাই তাহার মানবজীবন রখা। সংগ্রামে জয় হইলে গর্ধ বা পরাজয় 

হইলে নৈরাশ্য কোন মতে উচিত নয়। মানব ষখন সংগ্রামে 

বিজিত হইয়! বিশীর্ণ হৃদয়ে প্রাণের .যন্ত্রণায় ফাদিতে থাকে, যখন 

কাতরুতাবে তাহার ভগবানের কাছে বলিতে থাকে “ভগবন্! আমি 

আর বে পারি না ছু্দান্ত প্রবল ব্রিপুদের সহিত আর ষে সংগ্রাম 
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করিতে পারি না, ভগবন্! তুমি এখন কোথায়? একবার আসিয়া 

আমার অবস্থা দেখ। আমাকে রক্ষা কর, একবার প্রাণে স্বগীঁ় বল 
দাও! মাগে।! শক্তি দাও ম।। নচেৎ তোমার দ্রীনহীন সন্তান একে- 

বারে বিনষ্ট হয়।” এই কাতর আর্তনাদের নাম প্রার্থনা। সধিক যখন 

পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে অবশ ও অপারগ হইয়া কাতরভাবে 
অশ্রপূর্ণ নয়নে তাহার ভগবানের নিকট হইতে শক্তি তিক্ষা করেন 
তখনি তাহাঁয় হৃদয়ে কোথ! হইতে যেন অভিনব স্বগায়বলের সঞ্চার 
হয়; ভিনি অনায়াসে সেই বলে বলীয়ান হইয়! পাপ প্রলোভনকে 
পরাজিত করেন । প্রধর্থনার মতন হৃদয়ের জালা নিবারক এমন 

ওধধী আর নাই। তখন তগবানকে ডাকার মত শাস্তির উপায় 

আর নাই। 

সংবারলিস্কুমতিদুস্তরমুত্তি তীর্ষে। 
নান্যঃ প্রবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্ত | 
লীলকথারধনিষেবনমন্তরেণ 
পুংদে। ভবেদ্ বিবিধদুঃখদবা্দিতত্ত ॥ 

ভাগবত ১২৪.৪০ ॥ 

যতই বন্ধন! হউক ন| কেন, একবার ভগবানের কাছে কাঁদিয়া পড়, 

তৎক্ষণাৎ সকল যন্ত্রণা! সকল ব্যথা দুরে যাইবে, প্রাণে শাস্তি আসিবে । 

শক্তিলাভের জন্ত এই প্রার্থন! মানবজীবনের চির সঙ্গিনী, নিশ্বাস বায়ুর 
হ্যায়, প্রয়োজনীয়।। পাপ প্রলোভন যেমন মানবজীবনের চিরসঙ্গী, 
শক্তি তিক্ষা রূপ প্রার্থনাও সেই প্রকার আজীবনসঙ্গিনী হওয়। উচিত । 
অত্যন্ত যন্ত্রণার সময় প্রার্থণাই কেবল হৃদয়ে শাস্তিনানন্দ প্রদ্দান করিতে 
ণারে। সাধকের হৃদয়ে তীর পাপজুগুগ্ন। ও ভগবৎ প্রেমে অচরন বিশ্বাস. 

৭ 
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এই ছুইটি এক কালে বিদ্যমান থাকে । যে নিশ্বাস তক্ত বলিতে- 
ছেন “অপবাধ পাপ মার তাহার নাহিক ওর” সেই নিশ্বীসেই বলেন 
"উদ্ধারহ নিজ করুণায়”। পাঁপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে পরাজিত 
হইল্সেই ধির্মজীবন একেবারে নষ্ট হয় না। উত্থান ওপতন,পতন ও উখান 
লইয়াই ধর্মজীবন। পতনের পর ষদ্দি উত্থানের আর চেষ্টা না করা 
হয় তাহ! হইলে ধর্মজীবন নষ্ট হইলল। প্রলোভনে গ। ভাপান দিলেই 
ধর্মজীবন নষ্ট হইল। পরাজয়ের পর যদি প্রার্থনা করা না হয় তাহা 
হইলে সেই শুষ্ক হৃদয়ে কখনও ভক্তি প্রবেশ করিতে পায় না। জয় 
পরাজয় ত আছেই, প্রার্থনাই মনুষ্যহথ। পাপদ্প্রলোভনাদিকে পরাজয় 
করিতে পারিলে হৃদয় প্রফুল্ল হয়, প্রাণে নিরতিশয় আনন্দ উপস্থিত হয়। 
আপনাপানি প্রাণের ভিতর হইতে স্ততি ও বন্দন। বাহির হয়,স্বতঃই মনে 
হয় “ধন্তোইন্সি কতকতার্ধোইশি” | প্রাণের ভিতর হইতে আপনাপনি কে 

যেন বলিয়া উঠে, “ভগবন্! তুমি আজ আমাকে রক্ষা করিলে; আমি 
দুর্বল, আমি কাতর, তাই আমাকে তুমি বাঁচাইলে”। মহাবিপৎসঙ্কুল 
স্থান হইতে যদি কেহ ভাগ্যক্রমে নিরাপদে ফিরিয়া আসে তাহার মনে 
যে প্রকার ভাব হয়ঃ প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিলে 

সাধকের হৃদয়ে সেই প্রুকার ভাব হওয়া উচিত। পর্বতসান্ুবিচারী 
পথিকের প্তলস্থ প্রস্তরময়ী. ভূমি যদি অকম্মাৎ ধীরে ধীরে সহ হস্ত 
নিয়ে পতিত হইবার মতন হইতেছে এমন সময় সেই সৌতাগ্যবান 
পথিক কোন পুণ্যবলে লক্ষপ্র্দানে নিরাপদ স্থানে উপনীত হয়, তখন 

তাহার মনে কি আত্মগরিম! উপস্থিত হয়? পুণ্য বা অদৃষ্ট বা তগবদনু- 
কম্পা বশতঃ প্রলোভনজয়ী সাধকের হৃদয়ে উক্ত পথিকের মত তয় ও 
আনন্দ জড়িত এক অভিনব সান্ধিক তাবের উদ্রেক হয়। যদি তগবৎ- 

কপায়॥ সাধক সংগ্রমে পাপ প্রলোভনকে জয় করিতে পারেন তাহ! 
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হইলে তাঁহার হৃদয়ে আত্মগরিম। হওয়! কদ।পি উচিত নয়। তাহার 
মনে এন্সপ তাব হওয়। উচিত নয়,' ষে আমিএন্বীয় পুণ্যবলে পাপ 

প্রলোভনকে জয় করিলাম । “আমি ধর্শপথে অনেক অগ্রসর” এই 
তাবটি সাধকমাত্রের সর্বদ] সর্ধতোভাবে বর্জনীয়। এই আত্মগরিমার 

ম্যায় তয়ানক শক্র আর নাই। ইহ! প্রকাশ্ত শত্র নয়, ইহার গতিবিধি 

রোগী নিজেই জানিতে পারেন, অপরে সহজে পারে না ; সেই হেতু ইহা 
অতি ভয্বানক। ধর্মাজীবন ও সাঁধনাকে একেবারে সমূলে নই করিতে 

ইহার মতন আর কিছুই নাই। অবিষ্সের ন্যায় আন্মগরিমাও একে- 
বারে বিষবৎ পরিত্যাজঠি। আত্মনির্ভর ও আত্মগরিম। দুইটা স্বতন্ত্র পদার্থ । 

সংগ্রামে নৈরাশ্ত ও গর্ব দুইটাই অবিশ্বাস বটে, কিন্তু আত্মগরিমার মতন 

শক্র সাধনপথে আর নাই। 

বিশ্বাস ও প্রার্থন1 যেমন ধর্শাজীবনের তিত্তি ও অবলম্বন, সেইরূপ 

আন্মচিন্ত। ও আত্মান্ুসন্ধ(ন প্রার্থন(র মূল ও অবলম্বন । এই আত্মচিন্তা 

বৈদান্তিক অর্ে ব্যবহৃত আতস্মদর্শন নহে ; ইহা লৌকিক আত্মপরীক্ষা ব! 

আত্মানুসন্ধান। প্রকৃত আত্মচিন্ত ব্যতীত ধর্জীবন ও প্রার্থন বাণুকার 
উপর গৃহনির্মাণ কর! মাত্র । প্রথমে অতি ধীরভাবে তন্ন তন্ন করিয়া 
বিচার সহকারে দেখিতে হইবে যে হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা কিঃ নিজের 

কাছে কপটী হওয়া অতি তয়ানক। মনের অগোচর পাপ নাই। 

মানসিক দৌর্ধল্য ও পাঁপ মনের অজ্ঞাত নাই। রোগী যত কাল পর্যয্ত 

নিজের গীড়াঁর বিষয় না জানিতে পাবিল, ততদিন তাহার রোগ নাশ 

হইখর সম্ভ।বনা নাই। আত্মপদোধ আপনার কাছে স্বীকার করিলে মনে 

স্ববতাবিক অনুশোঁচন1 উপস্থিত হয়। হৃদয়ের কোন্ অংশ ছুর্ঘল, কোন্ 
অংশ দোষস্থ এই আন্মচিন্ত। প্রথমতঃ অতান্ত কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক বোৰ 

হয়। আজ্মচিস্তার পর স্বীয় "দোষ, ছুর্ধলতা ও পাপ দেখিয়া প্রকৃত 
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মন্ুয্যত্ববিশিষ্ট সাধক নিজের ভারেই যেন নিজে কীপিতে থাকেন। 
এই গভীর আত্মচিস্তা $ তজ্জনিত পাপবেধ ও পাঁপস্বীকাঁর ধর্জীবনের 
তিত্তি। আর্ধ্-মহাত্মগণের দর্শপৌর্ণমাসী যজ্ঞের অন্গকরণে মহাত্ম! 
বুদ্ধদেব প্রতিমোক্ষ বিধান করেন। প্রত্যেক একাদশীব দিন মণ্ডলী 
সমবেত হইলে খাত্বিক মওলীর মধ্যে অপরাধ ও পাপ সকলের নাম পাঠ 

করিতেন, এবং মগুলীর মধ্যে কেহ কোন প্রকারের পাপ করিয়াছেন 
কি না তাহা জিপ্তাসা করিতেন। সেই সতায় পাপীরা পাপ স্বীকার 
করিতেন। হ্বদয়স্থ দোষ সকল সম্বন্ধে অজ্ঞ থাক কোন ক্রমে উচিত 

নয় এবং উহা স্বীকার করা অবশ্য কর্তৃব্য। আদ্দিছবৌদ্ধশান্ত্রে উক্ত পাঁপ- 

বোধ ও অন্ুতাঁপের উপকারিত। অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা আছে, 

কিন্তু তদ্ধেতু প্রার্থন। করিবার অন্ুশ[সন নাই, মগুলীর মধ্যে স্বীকার 
করিবার আদেশ আছে মাত্র । কুত পাপের ছন্য হৃদয়ে অনুতাপ উপ- 

স্থিত হইলে তখন হরি'্ররণ করিলে সাধক পাপ হইতে-বিমুক্ত হয়। 
বিষুণপুরাণে উক্ত আছে, 
কৃতপাপেহনু তাপো বৈ যস্ত পুংসঃ প্রজায়তে | 

প্রায়শ্চিতৃন্ত তস্তৈব ভ্রীহরিন্মরণং পরমূ ॥ ২1৬৩৬ 
যখন কৃত ও অকৃত পাপের জুন প্রাণে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয় 

তখন বোধ হয় তাইত কি হবে? এই মলিন হৃদয় লইয়। আমি কেমন 

করিয়া ভগবানের আরাধনা করিব? এইত হূর্বল হৃদয়, একটা 

প্রলোতনের ঝড় আমিবে আর কোথায় লইয়া! ফেব্লিয়া দিবে। 

“এই হৃদয় লইয়৷ এই পক্ষিল পাপপূর্থ অন্তঃকরণ লইয়া আমি কির্ুপ 
তরগবানের কাছে দাড়াইতে সাহস করি।” হৃদয়ে দৌর্ধল্যজ্ঞান 
প্রবণ থাকার 'জন্ত তঞ্ অকৃত পাপের "জন্যও প্রাণে অত্যন্ত যন্ত্রণ! 

তোগ করেম। মনে হয় আমার হৃদয়”ত অতি ছুর্ধল। হয়ত কি 
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পাপ কার্ধ্য করিয়া ফেলিব। আস্মচিন্তার পর প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়। 

আত্মচিন্তার ফল পাপবোধ ও দৌর্ধল্য জ্ঞান) সেই পাপবোধ ও 

দৌর্ধল্য ভান হেতু হৃদয়ে বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। সেই পাপবোধ 
ও দৌর্ল্যঙ্ঞানহেতু যন্ত্রনার বিশল্যকরণী প্রার্থন|। তগবানের 
কাছে কাদিয়। পড়াই, কাতরে শক্তি তিঞ্ষা/ করাই অর্থাৎ পাপ- 

বিমোচনপ্রার্থনাই সেই ঘন্ত্রণানিবারণের একমাত্র উপায়। আত্ম 

চিন্তার পরে হৃদয়ে যখন পাঁপবোধ প্রবল হয় তখন সাধক বলেন £-- 

পাপানলে সদ] জলি কাঁর বলে হব বলী। 

তুমি বিনঞ্কারে বলি কে আছে আমার ॥ 

এই উতকট পাপ বোঁধের সময় ক(দিয়! বলিলেন-- 

“মো সম পতিত নই, ত্রিভূবনে দেখ চাঁই 

নরোভমপাবন নাম ধর ।” 

শিশু যখন কোন ভারী গ্রিনিষ অনেক চেষ্টাতেও তুলিতে না 
পারিয়া কাতর ভাবে মায়ের মুখের পানে চায় সেই কাতর দৃষ্টিই 
প্রার্থন।। প্রার্থনার কোন ভাষা নাই, কোন ছন্দ নাই। প্রার্থনার 

ম্যায় আর বন্ধু নাই। ভক্ত যখন সাংসারিকত| কিংব। পাপ প্রলে।ভনের 

সহিত সংঘর্ষে শক্তিহীন হইয়! কাতর নয়নে ভগবানের দিকে চাঁন 
সেই কাতরতার তুলন। নাইঃ সে কাতরতার তুল্য সুখ নাই। 
কেবল বিশ্বাসী সাধক সেই কাতরতার মধ্যে সুখের ও শাস্তির অস্তিঃ 

বুঝিতে পারেন। প্রার্থনার পর প্রাণে স্বগাঁয় বল স্বর্গীয় আনন্দ 
আলিয়া উপস্থিত হয়? প্রাণে শাস্তি বিরাজ করিতে থাকে, তখন 

উপাসনা ও আরাধনা করিতে সাহস হয়। আস্মপরীক্ষ। ও প্রার্থন। 

সামগ্রিক কার্ধ্যবিশেষ নয়, নিখাস প্রথাসের "নায় মানবজীবনের 

অত্যাবশ্যক বস্তু । ইহারাই উপাসন। ও ধর্মজীবনের তিত্তি। 



১০২ : ভক্তিনাধন। 

কোন কে।ন ধর্শসম্প্রদায়ের মতে অস্তভ ভাবনাই পাপ 
প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিব।র প্রধান অগ্র। নিরস্তর জরাব্যাধি 
মৃত্যু সম্বন্ধে চিত্তী করাকেই বৌদ্ধধর্ম শান্থে অশুভ ভাবনা বলে 
(দীর্ঘনিকায়-দ্বাবিংশতি হৃক্ত )। মৃত্যুত নিকটে, মৃত্যুর সময় সংসারের 

পরিবার পরিজনকে ছাড়িবার সময় অত্যন্ত কষ্ট হইবে, তখন আর কে 
সঙ্গে থাকিবে 1-- ৃ 

মরণক বেরি, কোই ন। পুছত, 

করম সঙ্গে চলি যায়। 

এ হরি বন্ধে! তুয়া পদ নায়। বগ্ভাপতি। 

মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা অতি তয়ানক যন্ত্রণ!। মৃত্যুর পর যন্ত্রণা তাহা অপেক্ষ। 

আরও বেশী। অতি তীষণ যন্ত্রণ।পুর্ণ নরক ও পরকাল । নৃত্যু-_ 

পরকাঁল-_যন্ত্রণী এই ভাবন সকল নিরন্তর ভাবিতে ভাবিতে মানবের 

ভোঁগলিগ্প। মৃতপ্রায় হইয়। ষায়। মানবে আর পাঁপ পথে যাইতে পারে 

না। প্রলোভন আসিয়৷ উপস্থিত হইলেই মৃত্যুর ছায়া তখনি আসিয়। 

বলে "সাবধান, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার নায় আছি।” তখন 

মানবের হদয় হইতে প্রলোভন দূরে চলিয়া যাঁয়। উক্ত প্রকার মৃত্যু 

তাবনা দ্বারা পাপ প্রলোতনের সহিত সংগ্রাম করাতে পাপ প্রলোত ন্রী- 

দিকে জম কর! যায় বটে কিন্ত এতদ্বার1 মাঁনবহৃদ্রয়ের অনেকগুলি 

বাঞ্চনীয় গুণ প্রনষ্ট হয়। কর্তব্য কার্য সম্পাদনে সাহস থাঁকে না.দয়। 

প্রেম সহানুভূতি প্রস্ৃতি দেবছুল্লভ গুণ সমুদায় দুর্বল ও ক্ষীণ হইয়া 

পড়ে। কিস্তু মুদিত ভাঁবনা কিংবা নিত্যভাবন' দ্বার! পাপ প্রলো্ন 

জয় করাও ধায়, এবং ছদয়ে নিরন্তর শাস্তি ও আনন্দ উপলব্ধি হয় ও 

দয়! প্রেম প্রভৃতি স্কর্ডি পায়। বাহার হৃদয়ে জাগিতেছ্কে ষে ভগবান 

সকল সুময়েই তাহার কাছ কাছে আছেন, সে ব্যক্তির নিকটে পাপ 



ভক্তিমাপন । ১০৩ 

প্রলোভন সহজে আসিতে পারে না, অথচ সেই মহাত্মা! ভগবানকে 
নিরভ্তর প্রাণের কাছে পাইয়। প্রাণের প্রারনরূপে হৃদয়ে উপলব্ধি 

করিয়! শাশ্বত শান্তি ভোগ করিতে থাকেন। প্রেমিক তাই আনন্দের 

চরম সীমাতে উপনীত হইয়! বলিলেন £-- | 

“কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। 

চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥ 

সংগ্রামের সময় প্রার্থনার ষেমন প্রয়োজন, বিশ্বাসেরও সেই প্রকার 
প্রয়োজন । ধর্মজীবনে বিশেষতঃ সংগ্রামকালে বিশ্বাস যেন অভেচ্ 

কবচ। বিশ্বাসী কখন নিরাশ হয় ন|। প্রার্থনার সময় বিশ্বাস নিতান্ত 

প্রয়োজনীয়। বিশ্বাসী সাধক জানেন যে ভগবান তাহাকে কখনও 

পরিত্যাগ করেন নাই, কখনও করিবেন না। তিনি যে দয়াময় 
দীনবন্ধু, তার মত পাপত্ন যে আর কেহ নাই। আমার পাপ সাস্ত, তাঁর 

প্রেম বে অনস্ত। তিনি আমাকে শক্তি দেবেনই; তিনি বিপদে 

আমাকে তাহ।র অভয় কোলে তুলিয়া লইবেনই। যখন সাধকের 
প্রাণে এই বিশ্বাস প্রবল থাকে তখন তাহার সেই কাতর অশ্রপুর্ণ 
প্রার্থনা সেই সময়েই পূর্ণ হয়। সাধক হৃদয়ে অভূতপূর্ব বল পান। 
তখন সাধক সেবা করিবার ও উপাসনা করিবার সামর্ পান ও 
উপাসন। করিতে - করিতে স্বরূপ উপলব্ধি ও রসাম্বাদন করিতে 
থাঁকেন। 

স্বরূপানন্দ ও শাস্তি লাত করিবার জন্য বিশ্বাসই অন্যতম যূল। 
ধদ্ি.ভগবানের প্রেমে বিশ্বাস না থাকে তাহ! হইলে সে জীবন প্ররুত 
ধর্মজীবন নহে, সে উপাসন! আরাধন। কিছুই নহে বৃথা শ্রম মাত্র । 
প্রার্থনা ও বিশ্বাসরূপ' ভিত্তির উপর দীড়াইয় এ্রকাস্তিক নির্ভরের 
সহিত ভগবানের আরাধনা করাই ধর্মজীবন উন্নত করিবার গ্রধান ও 



১০২ ভক্কিনাপন । 

একমাত্র উপায় । বিশ্বাসীর হৃদয় আশীাতে পুর্ণ। প্রেমিকের হদয় 
নিষষাম--নিষ্কাম প্রেমিকের হৃদয়ে চির-বসন্ত। প্রেমিক বিশ্বাসী 
জানেন যে তাহার ভগবান উপযুক্ত সময়ে তাহার হদয়ে বল প্রদান 
করিবেনই, এই দুঢ় বিষ্বাসের সহিত তিনি প্রার্থন। করেন। পরস্ 
প্রেমিকের বিশ্বাসই শক্তি, বিশ্বাসই আশ্রয়। প্রেমিক সাধক স্থির 

জানেন যে একবার ভগবানের নাম প্রাণের সহিত করিতে পারিলে 

শত জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়। বিগাসীর প্রকৃত বিপদ নাই, সকল 

সময়েই তিনি বিপদ হইতে বিশ্বাস ও প্রার্থনার সাহায্যে সুফল লাঁতি 
করেন'। বিপদ বিশ্বাসীর ধর্মজীবনের হানি না করিয়া তাহ।র 

ধর্শজীবনের উন্নতি বিধাঁন করে। ধর্মজগতে অবিশ্বাসীর যত ক্লেশ 

বিশ্বাসীর তত আনন্দ তত স্ুখ। বিশ্বাসী প্রেমিক কাহ। হইতেও ভয় 
পান না, কাহারও ভয়ের কারণ হন না। ধর্মজীবনের উন্নতি সাধনে 

বিখাস যেমন মিত্র+ অবিশ্বাসও তেমনি ঘোরতর শক্র। 

ধর্মজগতে অনেক প্রকার অবিশ্বাস আছে; তাহাদের মধ্যে আত্ম 

গরিম! একটী ভয়ানক অবিশ্বা(স। আত্মনির্ভরের অগ্পত! বা অতাব 

আর এক প্রকারের অবিশ্বাস। সাধক অনেক সময়ে মনে করেন 

আমার দ্বারা এই কার্ধ্য, এত গুরুতর কার্য কখনও হইতে পারে না, 

আমার শক্তি বা সামর্থ্য নাই; এই প্রকার মনে করিয়। কর্তব্য কার্য 

সম্পাদনে পরাতুখ হন। সাধকের এই প্রকার ভাব হইবার কারণ এই 
যে তিনি মনে করেন ঘেন সকল শক্তির আধার মানব নিজেই। 

এই প্রকারের অবিশ্বাসও পরিত্যাজ্য ৷ ভগবাঁনই যাঁবতীয় শক্তির আধ্ঠর। 

তগবানের শক্তি তিন্ন অগ্নির এমন ক্ষমতা নাই যে একটী তৃণকে দগ্ধ করে, 

বাছুর এমন ক্ষমতা নাই ষে একটি ভৃণকে এক স্থান হইতে অপর স্থানে 

লইয়। ববায়। সেই তগব্মনই যখন আমাদিগকে প্রেরণ করিতেছেন তখন. 



ভক্তিনাধন। দা 

তিনি পারেন না! কি! নিজের দৌর্ধল্যের সহিত ভগবানের শক্তি ও 
তালবাসার উপর বিশ্বাস বর্তম।ন থাক] উচিষ্ঠ। আমি যতই দুর্বল 
হই ন৷ কেন, আমি ত আমার নিজের শক্তিতে কার্যা করিতেছি ন। 

অপর পক্ষে ভগবানের শক্তি ও ভালবাসার অন্ত নাই। আমি পাপী, 
আমার হয়ত কোন উপায় হবে না, এ আর এক প্রকারের অবিশ্বাস & 
তক্তি ও অবিশ্বাস কখনও একত্র থাকিতে পারে না। আকাজ্জার তায় 

অবিশ্বাসও ভক্তিপথের প্রবল শত্রু । এই অবিশ্বাস পরিহারের জন্যও 

প্রার্থনা কর! আবশ্তক। কেবল শক্তি তিক্ষার জন্যই যে প্রার্থনার প্রয়োজন 

তাহ। নয়, স্বার্থনাধ তিন সকল কার্ষ্যেই প্রার্থন। ভক্তির অঙ্নস্বরূপ। 

প্রেমিক সাধক ভগবংককপা উপলব্ধির জন্য প্রার্থনা করেন। সাধক 

একবার মাত্র ব। অল্পক্ষণের জন্য বিষ্্যতের মত তগবছুপলন্ধি করিয়া 

সন্তষ্ট হইতে ন। পারিয়। বলেন? দয়াময় ! তুমি কোথায় গেলে? আর 

একবার প্র।ণভবে তোমাকে দেখি, “একবার অনিমেষে তোমাকে 

দেখি ।” 

সাধক দর্শনাতিল।ষে কীদিয়। বলিলেন ৪ 

“হেদে গে। গোকুলপ্র।ণ। জীবন ধন গ্তাম 

একবার দরশন দিয়। রাখ প্রাণ”। 

বারেক উপ্লন্ধিতে সাধক তুষ্ট নন,তিনি তাহার প্রাণের প্রাণ ভগবানকে 

নিরন্তর ধারণ। করিতে চাঁন। তাই তিনি কীদিয়! কাদিয়া বলেন 
“মাগো ! একবার এস,দেখ। দাও মা।” স্বরূপ উপলদ্ধি করিতে পাইলেও 

তক্ত নিমেষের জন্ত তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকতে পারেন না। 

তাই যশোদাদেবী চক্ষের পাতাকে অন্তরায় মনে করিতেন। স্বরূপ 

উপলব্ধি বাসনায় প্রার্থনাও ভক্তের চির জীবনের সঙ্গী। ভক্তের 

তগবান সে প্রার্থন। অপূর্ণ রাখেন ন।। ভগবানকে “কাতর হোয়ে ডাকলে 
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পরে রইতে পারেন কই”, আর এক প্রার্ধন। নিষ্কাম তক্তের ধর্শজীবনের 
ভিত্তি। তাহার নাম &প্রম প্রার্থনা । তক্ত তগবানকে প্রাণ দিয়া সেবা 

করিতে চাষ, তাহার'প্রিয়কার্ধ্য অনুষ্ঠান করিতে চায়, কিন্তু যখন তিনি 

কার্য্যগরিকে কিংবা অসামর্ধ্য বশতঃ অক্ষম হন তখন তিনি কাদিয়। 

ঃতগবানকে বলেন, দেব! আমি তোমার সেবা কিছুই করিতে পারি- 

তেছি না, আমি অতি দীন, বাহাতে আমি তোমার সেবা করিয়া কৃতা'্থ 

হইতে পারি,যাহাতে প্রাণের আকাজ্জা! মিটাইয়। তোমার সেব। করিতে 

পারি এমন উপায় তুমি করিয়! দাও”। প্রাণের ভিতর হইতে কাতর 
ভাবে এই প্রকার প্রার্থন। করিলে ভগবান সে প্রার্থনা কখনও অপূর্ণ 

করেন না। বৈষ্ণবন্তক্ত. নরোভ্তমদাস তাহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিক গ্রন্থে 

প্রার্থন। করিলেন । 

লীলারস সদ। গাঁন বগল কিশোর প্রাণ 

প্রার্থন। করিব অভিলাষ । 

জীবনে মরণে এই আর কিছু নাহি চাই 

কহে দান নরোতম দাস ॥ 

তক্ত তাই বলেন__ 
ভবদ্ক্তিমেবন্থিরাং দেহি মহাম্ । 

রূপাশীল শস্তে। রুতার্ধোইন্মিতন্মাৎ ॥ 
এই প্রেমতক্তি তগবান না রিলে কেহ পাইতে পারেন না। 

নিক্ধাম তাবে প্রাণের সহিত কাতর ভাবে শক্তির জন্য বা স্বরূপে্টপ- 

লব্ধির জন্য ব৷ সেবার জন্য ব| সেবা করিবার অধিকার বা উপযুক্ত 

ক্ষমতা পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা পুর্ণ হইবে । কিন্তু এই 

প্রার্থনায় মূলে বিশ্বাস থাকা চাই। আমার প্রার্থনা পুর্ণ হবেই, মেহেতু 
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ভগবান দয়াময়, এই বিশ্বাস হৃদয় মধ্যে রাখিয়া! প্রার্থনা কর কর্তব্য । 

বিশ্ব ও প্রার্ঘনার উপর তিত্তি স্থাপন পূর্বক তাক্তুসাধন ও উপাঁসনাই 
মানবজীবনের সাধ্য। | 

তজিমাধক বলেন, ভগবন্ ! তুমি আমাকে কখনও ত্যাগ কর নাই, 

আমি যেন তোমাকে কখনও পরিত্যাগ না করি। আমার যেমন 

অবস্থা হউক না কেন আমার হৃদয় হইতে আমি ঘেন তোমাকে 

দূরে না রাখি। 

মহং ত্রন্ধ নিরাকুর্যণাঁং মা মাত্রক্ম নিরাকরোদনিরাঁকরণমন্ত। 

শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ | 














